
 

 
Saisonstart auf der Kurzbahn  
  mit 25-Meter-Sprintduellen  

und Schwimmringstaffel! 

 

 

A u s s c h r e i b u n g 
 

Schwimmwettkampf 
 

29. Görlitzer Sprintmeeting 
 

24. September 2022 
    

 

Regułamin 29 sesja zawodów pływackich 

„Görlitzer Sprintmeeting“ zorganizowana przez klub pływacki  

„SV Lok Görlitz e.V.” w dniu 24 września 2022 roku  

z pojedynkami sprinterskimi i sztafetą na kole pływackim 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

Veranstalter/Ausrichter: SV Lokomotive Görlitz e.V. 
ID – Nr. 3337 

 
 

Wettkampfstätte: Neiße-Bad Görlitz, Pomologische Gartenstr. 20, 02826 Görlitz 
- Sechs Bahnen, die durch wellenbrechende Schwimmleinen getrennt sind, 
- Beckenabmessungen 25 m x 16 m 
- Wassertiefe 2,00 m bis 3,85 m 
- elektronische Zeitmessung, OMEGA ARES 

- Wassertemperatur ca. 27°C 
 

Datum: 24.09.2022 
 

Einlass/Einschwimmen: 09:00 Uhr 
 

Kampfrichtersitzung: 09:30 Uhr 

 
Wettkampfbeginn: 10:00 Uhr 

 

 

1. Wettkampffolge 
 
 

1. Abschnitt: 
 

WK1 100m Lagen weiblich Jg.2013 u. älter 

WK2 100m Lagen männlich Jg.2013 u. älter 

WK3 4x50m Freistil mixed Jg.2013 bis 2010 

WK4 4x50m Freistil mixed Jg.2009 bis 2007 

WK5 4x50m Freistil mixed Jg.2006 u. älter 

WK6 50 m Brust weiblich Jg.2013 u. älter 

WK7 50 m Brust männlich Jg.2013 u. älter 

Sprintduell Viertelfinalläufe   

WK8 50 m Schmetterling weiblich Jg.2013 u. älter 

WK9 50 m Schmetterling männlich Jg.2013 u. älter 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Abschnitt: (Beginn: 30 Minuten nach dem Ende des 1. Abschnittes) 
 

WK10 4x50m Lagen mixed Jg.2013 bis 2010 

WK11 4x50m Lagen mixed Jg.2009 bis 2007 

WK12 4x50m Lagen mixed Jg.2006 u. älter 

WK13 50 m Rücken weiblich Jg.2013 u. älter 

WK14 

Sprintduell 

50 m Rücken 

Halbfinalläufe 

männlich Jg.2013 u. älter 

WK15 50 m Freistil weiblich Jg.2013 u. älter 

WK16 50 m Freistil männlich Jg.2013 u. älter 

Einlage 

Sprintduell 

4x25m Schwimmringstaffel 

Finalläufe 

offen 

 

 

 



 

 

 

2. Allgemeine Bestimmungen 
 
 

a) Teilnahmeberechtigt sind Mitglieder eines der FINA angeschlossenen Verbandes bzw. eines 
diesem angeschlossenen Vereines, außerdem Mitglieder von Vereinen, die einem dem DSV 
angeschlossenen Landesverband angehören. Es gelten die Wettkampfbestimmungen (WB), die 
Rechtsordnung (RO), die Anti-Doping Ordnung (ADO) und die Wettkampflizenzordnung (WLO) des 
DSV. Für Behinderte mit entsprechendem Klassifizierungsnachweis sind zusätzlich die WB des 
Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) anzuwenden. Sportler der Jahrgänge 2013 und 
2012 dürfen maximal an 6 Starts (einschließlich Staffeln) teilnehmen. Es wird die Ein-Start- 
Regel angewandt. 

b) Die Meldung erfolgt mit den aktuellen Formularen (Meldeliste DSV Form 102 und Meldebogen 
DSV Form 101), möglichst per E-Mail zusätzlich im DSV-Format 6 und ist bis zum Donnerstag, 
15.09.2022, an folgende Meldeadresse zu schicken: 

Birgit Illing 
Klingewalde 43a 
D - 02828 Görlitz 
Email: lokgoerlitz-schwimmen@web.de 
Tel.: 03581/412675 

Ausländische Vereine können auf das europäische Datenformat zurückgreifen. 

Wenn die Höchstzahl an Teilnehmern für die Sportstätte bzw. Starts für den Veranstaltungszeitraum erreicht 
ist, kann die Annahme von Meldungen vorzeitig beendet werden. 

 

Mit der Abgabe bestätigt der meldende Verein gegenüber dem Ausrichter, die Sportgesundheit seiner 
Aktiven die nicht älter als 12 Monate ist sowie das alle gemeldeten Sportler beim DSV registriert und 
lizenziert sind bzw. Mitglieder eines der FINA angeschlossenen Verbandes bzw. eines diesem 
angeschlossenen Vereins sind. Meldungen ohne diese Bestätigungen werden zurückgewiesen. 

 

c) Das Meldegeld beträgt 4,00 € pro Einzelstart und Staffelstart. Die Bezahlung erfolgt nach 
Meldeliste per Überweisung bis zum 22.09.2022 auf das Konto des SV Lok Görlitz e.V.: 

IBAN: DE94 8707 0024 0841 1183 00 
BIC: DEUTDEDBCHE 
Deutsche Bank AG 
Verwendungszweck: Meldegeld Sprintmeeting „Vereinsname“ 

Für ausländische Vereine ist nach Absprache eine Barzahlung des Meldegeldes am Wettkampftag zulässig. 
 

d) Einzel- und Staffelwettkämpfe: 

Das Setzen der Läufe erfolgt nach Meldezeiten, nicht nach Jahrgängen! 
Die Wertung in den Einzelwettkämpfen WK1/2/6/7/8/9/13/14/15/16 erfolgt in den Jahrgängen 
2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008-2007 / 2006-2005 / 2004 und älter. 

Die Plätze 1 - 3 erhalten Medaillen. 
Die Plätze 1 - 6 erhalten Urkunden. 

 
In den Staffelwettkämpfen 3/4/5/10/11/12 müssen je Staffel 2 weibliche und 2 männliche Sportler 
starten. Die Startreihenfolge innerhalb der Staffel ist beliebig. Die Staffelbesetzung ist am 
Wettkampftag mit Name und Jahrgang anzugeben. 
Die Plätze 1-3 erhalten Medaillen und Urkunden. 

 

e) Sprintduell: Die jeweils acht zeitschnellsten Teilnehmer über 100 m Lagen (WK 1/2) qualifizieren 

sich für das Viertelfinale im Sprint (Altersklassentrennung: 2013-2010 / 2009-2007 / 2006 und älter). 
Im k.o.-System und direkten Vergleich treten nun über 25 m an: Nr.1 gegen Nr.8, Nr. 2 gegen Nr. 7, 
Nr.3 gegen Nr.6, Nr.4 gegen Nr.5. Die Schwimmart für jeden Lauf wird direkt vor dem Start ausgelost. 
Die Durchführung der Halbfinal- und Finalläufe erfolgt entsprechend. 

Es werden an die Sprintsieger der Finalläufe Pokale und Sachpreise ausgereicht. 

mailto:lokgoerlitz-schwimmen@web.de


 

 

 

f) Einlage: In jeder teilnehmenden Staffel muss mindestens ein Betreuer oder Elternteil vertreten sein, 

welcher sonst nicht an dem Wettkampf als Sportler gemeldet ist (m/w beliebig). Die vier 
Staffelteilnehmer schwimmen jeweils nacheinander 25m im Schwimmring. Dabei muss sich der 
Schwimmring während der gesamten Strecke unterhalb der Arme und oberhalb der Hüfte befinden. 
Der Ring muss jeweils vor dem Wechsel sowie zum Anschlag die Wand berühren. 

Die Meldung erfolgt am Wettkampftag. Für die Teilnahme ist kein Meldegeld zu entrichten. 

Es werden für die Plätze 1-6 Sachpreise ausgereicht. 

g) Meldeergebnis, Live-Timing sowie Protokoll erscheinen unter www.sv-lok-goerlitz.de . 

h)  Mit der Abgabe der Meldungen erklärt der Verein, dass er und die gemeldeten Aktiven mit der 
Speicherung der personenbezogenen Daten einverstanden sind und auch damit, dass die 
Wettkampfdaten (Name, Geburtsjahrgang, Verein, Ergebnisse) in Meldeergebnissen, Protokollen und 
Bestenlisten, auch auf elektronischem Wege veröffentlicht werden.  Zusätzlich erklärt der Verein mit 
Abgabe der Meldung, dass die in der Anmeldung genannten Daten  sowie im Rahmen der Veranstaltung  
erstellte Fotos, Filmaufnahmen oder fotomechanische Vervielfältigungen ohne Vergütungsansprüche des 
jeweiligen Teilnehmers vom Veranstalter und Dritten wie Medien und Sponsoren genutzt werden dürfen. 

 
i) Die Veranstaltung wird zur Genehmigung beim Sächsischen Schwimm-Verband eingereicht. 

 
j) Während der Wettkämpfe sind alle Teilnehmer, Trainer und Besucher in unserer „Cafeteria“ im 
Bad willkommen. Dort können wie immer Speisen und Getränke erworben und verzehrt werden. 

 
k) Für abhanden gekommene Gegenstände übernehmen weder der Veranstalter noch der Eigentümer 
der Sportstätte die Haftung. Für Schäden an der Sportstätte haftet der Verein des Verursachers. 

 

Görlitz, den 10.06.2022 

 
Birgit Illing Ulrich Stapf 

Fachwart Schwimmen Vorsitzender 

 

 

 
 
Organizator:  klub pływacki „SV Lok Görlitz e.V.“        
     identifikator Niemieckiego Związku Pływackiego: ID – Nr. 3337 
 
Miejsce zawodów:  Neiße-Bad Görlitz, Pomologische Gartenstr. 20, 02826 Görlitz  
- sześć torów, rozdzielone przez falołamiące sznury 
- wymiar basenu: 25 m x 16 m 
- głębokość wody 2,00 m do 3,85 m 
- automatyczny stoper elektroniczny typu „OMEGA ARES” 
- temperatura wody: ok. 27°C 
                   
Termin zawodów:  24.09.2022 
 
Wstęp / rozgrzewka:   godz. 09:00 
 
Posiedzenie sędziów :   godz.  09:30 
   
Rozpoczęcie zawodów:  godz. 10:00 

 
 
 
 

 

http://www.sv-lok-goerlitz.de/


 

 

 

1. Kolejność startów 
 
 
Blok 1: 
 
WK1  100m styl zmienny   dziewczęta/kobiety  rocznik 2013 i starsze 
WK2  100m styl zmienny  chłopcy/mężczyźni  rocznik 2013 i starsi 
WK3  sztafeta 4x50m styl dowolny  mieszany  rocznik 2013 do 2010  
WK4  sztafeta 4x50m styl dowolny  mieszany  rocznik 2009 do 2007 
WK5  sztafeta 4x50m styl dowolny  mieszany  rocznik 2006 i starsi 
WK6   50 m styl klasyczny  dziewczęta/kobiety     rocznik 2013 i starsze 
WK7   50 m styl klasyczny  chłopcy/mężczyźni  rocznik 2013 i starsi 
-  pojedynki sprinterskie                               ćwierćfinał  
WK8   50 m styl motylkowy  dziewczęta/kobiety  rocznik 2013 i starsze 
WK9   50 m styl motylkowy  chłopcy/mężczyźni  rocznik 2013 i starsi 
 
Blok 2: 
 
(Rozpoczęcie:1/2 godziny po zakończeniu bloku 1) 
 
WK10  sztafeta 4x50m styl zmienny mieszany   rocznik 2013 do 2010 
WK11  sztafeta 4x50m styl zmienny mieszany   rocznik 2009 do 2007 
WK12  sztafeta 4x50m styl zmienny mieszany   rocznik 2006 i starsi 
WK13   50 m styl grzbietowy  dziewczęta/kobiety       rocznik 2013 i starsze 
WK14   50 m styl grzbietowy  chłopcy/mężczyźni      rocznik 2013 i starsi 
-  pojedynki sprinterskie                               półfinał 
WK15   50 m styl dowolny  dziewczęta/kobiety  rocznik 2013 i starsze 
WK16   50 m styl dowolny  chłopcy/mężczyźni  rocznik 2013 i starsi 
-  intermedium  sztafeta 4x25m na kole pływackim        bez ograniczeń wiekowych 
-  pojedynki sprinterskie                              finał 
 
 
2. ogólne zasady 
 
a) Uprawnieni do udziału w zawodach są osoby będące członkiem związku członkowskiego w FINA 

względnie klubu sportowego członkowskiego FINA, oprócz tego również osoby będących członkiem klubu 
sportowego członkowskiego Związku krajowego należącego do Niemieckiego Związku Pływackiego 
(DSV).Obowiązują następujące przepisy dot. zawodów Związku Pływackiego (DSV): 
(Wettkampfbestimmungen - WB, Ordynacja Prawa (Rechtsordnung - RO), Ordynacja antidopingowe (Anti-
Doping Ordnung - ADO oraz Ordynacja dot. licencje uprawniające do udziału na zawodach 
(Wettkampflizenzordnung -WLO),  des DSV. W stosunku do osób niepełnosprawnych posiądających 
odpowiedni atest klasyfikacji należy stosować dodatkowo regulamin Niemieckiego Związku Sportu dla Osób 
Niepełnosprawnych  (WB des Deutschen Behindertensportverbandes - DBS)) anzuwenden. Zawodnicy 
rocznika 2013 i 2012 mogą startować do 6 razy w ciągu całych zawodów w konkurencjach 
indywidualnych i sztafetowych łącznie. Zastosuje się zasadę jednego startu. 

 
b) Zgłoszenie zawodników następuje za pomocą aktualnych formularzy (Meldeliste DSV Form 102 und 

Meldebogen DSV Form 101), możliwie drogą e-mailową dodatkowo w formacie „DSV-Format 5“, Zgłoszenie 
zawodników należy dokonać dnia  15.09.2022 r. (czwartek) na niżej podany adres:  

Birgit Illing 
Klingewalde 43a 
D - 02828 Görlitz 
e-mail: lokgoerlitz-schwimmen@web.de 
tel.: +49 3581 41 26 75 

Kluby sportowe z zagranicy mogą używać europejski format danych. 

W przypadku osiągnięcia maksymalnej liczby uczestników lub startów, przyjmowanie zgłoszeń może zostać 
zakończone przed terminem. 



 

 

 

 
Wraz z zgłoszeniem dany klub potwierdza wobec organizatora zawodów aktualną zdolność swoich 
zawodników do udziału w zawodach pod względem zdrowia; odpowiednie zaświadczenia z badania 
lekarskiego nie może być starsze niż 12 miesięcy. Również zapewnia, iż zgłoszeni zawodnicy 
zarejestrowani w Niemieckim Związku Pływackim DSV bądź w związku zorganizowanym w FINA bądź 
zorganizowanym w takim związku. W przypadku braku jakiegokolwiek z tych potwierdzeń zgłoszenie będzie 
odrzucone. 

 
c) Opłata startowa (zarówno w konkurencjach jak indywidualnych i sztafetowych) wynosi 4,00 € od każdego 

zgłoszonego startu. Zapłata nastąpi zgodnie z listą zgłoszeń przelewem na rachunku bieżącym klubu 
pływackiego SV Lok Görlitz e.V. do 22.09.2022: 

 
IBAN:   DE94 8707 0024 0841 1183 00 
BIC: DEUTDEDBCHE 
Deutsche Bank AG   
tytułem: Meldegeld Sprintmeeting [nazwa klubu]  

 
Kluby sportowe z zagranicy po uzgodnieniu mogą uiść opłaty gotówką w samym dniu zawodów. 

 
d) Zawodnicy startują zgodnie z czasem wynikającym z zgłoszenia a nie rocznikiem.  

 
W konkurencjach WK1/2/6/7/8/9/13/14/15/16 punktacja nastąpi oddzielne od rodzaju płci i rocznika  
(2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008-2007 / 2006-2005 / 2004 i starsi).  
Za miejsca 1 - 3 przyznaje się medale. 
Za miejsca 1 - 6 przyznaje się dyplomy. 

 
W konkurencjach WK 3/4/5/10/11/12 w każdej sztafecie z czterech zawodników musi startować dwie 
kobiety i dwóch płci męskiej. Kolejność startu w przekaźniku jest dowolna. Zawodnicy sztafet należy zgłosić 
w dniu zawodów podając nazwisko, imię oraz rocznik. 
Za miejsca 1 - 3 przyznaje się medale i dyplomy. 
 

e) pojedynek sprinterski: w każdej kategorii wiekowej (2013-2010 / 2009-2007 / 2006 i starsi) osiem 
najszybszych zawodników w konkurencji 100 m w stylu zmiennym (WK 1 i 2) kwalifikują się do ćwierćfinału 
rozgrywającym się w systemie k.o. w następujący sposób: pierwszy ściga się z ósmym, drugi z siódmym, 
trzeci z szóstym a czwarty z piątym. Styl wylosuje się bezpośrednio przed startem danej eliminacji. Półfinał i 
finał rozgrywa się odpowiednio. Zwycięzcy finałów sprinterskich nagradza się pucharami. 

 
f) intermedium - sztafeta 4x25m na kole pływackim: Brać udział może każdy, zarówno zawodnicy jak i 

opiekunowie jak i inni bez względu na płeć. Drużyna sztafetowa składa się z czterech uczestników, pływają 
po kolei po 25 metrów w kole pływackim. Przez cały dystans koło pływackie musi się znajdować pod 
pachami i powyżej bioder.Koło przed każdą zmianą oraz na mecie musi dotknąć ściany basenu.  

   Zgłoszenie uczestników nastąpi w dniu zawodów. Udział w intermedium nie podlega opłacie. Za miejsca 1 
do 6 przyznaje się nagrody. 

 
g) Live-Timing i protokół konkurencji w internecie: www.sv-lok-goerlitz.de 
 
h) Zawody pływackie są zgłoszone do potwierdzenia przez Saski Związek Pływacki. 
 
i) W basenie zabrania się użycia butelek ze szkła, w samym basenie nie wolno jeść. Podczas zawodów 

wszystkich zawodników, trenerów i gości zaprasza się do skorzystania z naszego bufetu w „kafeterii“  
 
j) Za rzeczy zagubione nie odpowiada ani organizator zawodów ani właściciel basenu. Za szkody na basenie 

lub jego wyposażenia odpowiada klub sprawcy.  
 

Görlitz, dnia 10.06.2022 r. 
 
Ulrich Stapf   Birgit Illing   
Prezez klubu  Kierownik Działu pływania 

http://www.sv-lok-goerlitz.de/

