4-5.12.2021
2. Miejsce zawodów
WCRS Aquasfera GALERIA WARMIŃSKA
Al. Piłsudskiego 69b Olsztyn
Pływalnia - 25 metrowa
Ilość torów - 10
Pomiar czasu – elektroniczny
3. Organizatorzy
▪ Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki
▪

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie

▪

Urząd Miasta Olsztyna

4. Uczestnictwo
W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy:
▪ w następujących kategoriach wiekowych: 2012 i młodsi, 2011,
2010, 2009, 2008, 2007 i starsi
▪

posiadający aktualną licencję zawodniczą PZP i aktualne badania
lekarskie

▪

zgłoszeni do zawodów przez klub za pomocą SEL PZP

▪

z zaproszonych klubów zagranicznych

▪

Każdy zawodnik ma prawo do startu maksymalnie w pięciu
konkurencjach indywidualnych. Starty PK nie będą
możliwe.

V MIĘDZYNARODOWE MISRZOSTWA WARMII I MAZUR
O PUCHAR PREZYDENTA OLSZTYNA 4-5.12.2021 R.

1. Termin zawodów:

[ Wp i sz a dre s f ir my n ad aw cy ]  [ Wp i sz nu me r te le fo nu n ada w cy ]  [Wp i sz a dre s e - ma il n ada w cy ]

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

5. Program zawodów
Blok 1 – 4.12.2021
▪ rozgrzewka godzina 9.00
▪ rozpoczęcie zawodów godzina 10.00
Blok 2 – 4.12.2021
▪ rozgrzewka godzina 15.00
▪ rozpoczęcie zawodów godzina 16.00
Blok 3 – 5.12.2021
▪ rozgrzewka godzina 9.00
▪ rozpoczęcie zawodów godzina 10.00
Godziny mogą ulec zmianie po przyjęciu zgłoszeń.
L.p.

Dziewczęta

1.
3.
5.
7.
9.

200 m st.dowolnym 11 i starsi
50 m st.klasycznym
200 m st. motylkowym 13 i starsi
100 m st. grzbietowym
200 m st. zmiennym 12 i starsi

11.
13.
15.
17.
19.

50 m st.dowolnym
50 m st. grzbietowym
200 m st.klasycznym 12 i starsi
100 m st. motylkowym 11 i starsi
800 m st. dowolnym – 12 i starsi
Maksymalnie 20 zawodniczek

L.p.
I blok
2.
4.
6.
8.
10.
II blok
12.
14.
16.
18.
20.

Chłopcy
200 m st.dowolnym 11 i starsi
50 m st.klasycznym
200 m st. motylkowym 13 i starsi
100 m st. grzbietowym
200 m st. zmiennym 12 i starsi
50 m st.dowolnym
50 m st. grzbietowym
200 m st.klasycznym 12 i starsi
100 m st. motylkowym 11 i starsi
1500 m st. dowolnym – 12 i starsi
Maksymalnie 20 zawodników

O zgłoszeniu do 800 i 1500 m st. dowolnym decydować będzie ranking na pływalni 25-metrowej. W
przypadku zawodników bez czasu w rankingu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku skreślenia z
któregoś z dystansów możliwe będzie zgłoszenie do innej konkurencji.

21.
23.
25.
27.
29.

III blok
100 m st. dowolnym
22.
100 m st. klasycznym
24.
50 m st. motylkowym
26.
200 m st. grzbietowym 12 i starsi
28.
400 m st. dowolnym 12 i starsi
30.
6. Nagrody
▪ Zwycięzcy

konkurencji

indywidualnych

100 m st. dowolnym
100 m st. klasycznym
50 m st. motylkowym
200 m st. grzbietowym 12 i starsi
400 m st. dowolnym 12 i starsi

nagrodzeni

zostaną

medalami

i dyplomami ( miejsca 1-3), a najlepsi zawodnicy i zawodniczki w każdej kategorii
wiekowej pucharami (o kolejności w klasyfikacji generalnej decyduje suma
punktów wg tabeli wielobojowej FINA za trzy starty)
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7. Zasady finansowania
Koszty organizacyjne pokrywa W-M OZP.
Koszty uczestnictwa pokrywają kluby.
Opłata startowa wynosi 15 złotych za jeden start indywidualny. Płatne w dniu
zawodów w biurze zawodów.
8. Kierownictwo zawodów i komisja sędziowska
Komisję sędziowską wyznaczy Kolegium Sędziów W-M OZP
9. Zgłoszenia do zawodów
zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z potwierdzeniem ważności badań
lekarskich zawodników na czas trwania zawodów oraz akceptacji aktualnie
obowiązujących zasad dotyczących COVID-19. Zgłoszenia do zawodów
dokonywane są za pośrednictwem systemu SEL PZP przez osobę uprawnioną –
Administratora z ramienia podmiotu zgłaszającego do dnia 29.11.2021r. do
godz. 20:00. Zgłoszenia dla zawodników 9 letnich /bez licencji PZP/ oraz
zawodników z klubów zagranicznych w pliku zaproszenie.lxf wygenerowanym w
programie SPLASH ENTRY EDITOR po kontakcie z Elżbietą Chodyną.
▪

Wszystkie komunikaty organizacyjne, techniczne i wyniki zawodów będą
publikowane na www.livetiming.pl i www.wmozp.eu.

▪

Skreślenia możliwe są do piątku 2.12.2021. Po tym terminie opłata startowa
będzie pobierana zgodnie ze zgłoszeniem.

10. Postanowienia końcowe
▪

Zawody rozgrywane będą seriami na czas zgodnie z przepisami FINA i PZP, od
najszybszej do najwolniejszej serii.

▪

Nie przewiduje się drukowania list startowych dla klubów.

▪

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzia Główny,
w porozumieniu z organizatorem.

▪

Za aktualne badania lekarskie i licencje zawodników odpowiadają kierownicy
ekip.

▪

Za pobranie i zwrot pasków do szafek na czas trwania zawodów odpowiadają
kierownicy ekip.
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▪

Biuro zawodów czynne podczas zawodów w pomieszczeniu pomiaru czasu
WCRS Aquasfera Galeria Warmińska, Al. Piłsudskiego 69 b.

▪

W trakcie trwania zawodów obowiązuje zakaz korzystania ze strefy
rekreacyjnej.

▪

Organizator

zwraca

wyznaczonych

szczególną

ciągów

uwagę

komunikacyjnych.

na

korzystanie

na

Nieprzestrzeganie

pływalni

z

określonego

porządku może skutkować dyskwalifikacją zawodnika /dotyczy to szczególnie
przechodzenia przez barierki z widowni na nieckę basenu/.
▪

W

sprawach

organizacyjnych

kontakt

z

Grzegorzem

Gaszykiem

tel.509 078 361, w sprawach zgłoszeń do konkurencji z Elżbietą Chodyną tel.
600 215 732.
11. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi
przeciwdziałania COVID-19.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów

Serdecznie zapraszamy do Olsztyna!
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