Międzynarodowe Zawody Pływackie

,,Bałtyckie Nadzieje Olimpijskie”
Gdańsk, 14 maja 2022
1. Organizatorzy:
Uczniowski Klub Sportowy „Żabianka” Gdańsk
Miasto Gdańsk – Urząd Miejski w Gdańsku
Gdański Ośrodek Sportu
Pomorski Okręgowy Związek Pływacki
2. Termin zawodów: 14.05.2022 r.
I. blok zawodów: 08.00 – 08.30 - rozgrzewka; 08.45 – 11.00 – zawody
II. blok zawodów: 11.30 – 12.15 - rozgrzewka;12.30 – 15.00 – zawody
III. blok zawodów: 15.30 – 16.15 - rozgrzewka;16.30 – 19.00 – zawody
WAŻNE: każdy kolejny blok rozpocznie się około 60 minut po zakończeniu bloku poprzedniego.
Podane godziny rozpoczęcia bloku II i III są orientacyjne i mogą ulec niewielkim przesunięciom.
Ostateczne godziny zostaną podane w dniu 12 maja 2022 z listami startowymi.
3. Miejsce zawodów:
Kryta pływalnia (25 m) Gdańskiego Ośrodka Sportu w Gdańsku - Chełmie
ul. Chałubińskiego 13
4. Dane techniczne pływalni:
a) długość: 25 m;
b) ilość torów: 6;
c) temperatura wody: 27°C
d) pomiar czasu elektroniczny (COLORADO)
5. Uczestnictwo:
W zawodach prawo startu mają zawodnicy zgłoszeni przez kluby zrzeszone w PZP oraz z zagranicy.
Zawody rozegrane będą w ośmiu kategoriach wiekowych w trzech blokach.
I blok – 2014, 2013. II blok – 2012, 2011, 2010. III blok – 2009, 2008, 2007.
Każdy zgłoszony zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych
i jednej sztafecie
6. Program zawodów:
Konkurencje I bloku - początek zawodów – 08.45
1.
2.
3.
4.
5.
6.

50 m st. grzbietowym kobiet
50 m st. grzbietowym mężczyzn
50 m st. dowolnym kobiet
50 m st. dowolnym mężczyzn
Sztafeta 4x50 m st. dowolnym kobiet
Sztafeta 4x50 m st. dowolnym mężczyzn

2013 – 2014
2013 – 2014
2013 – 2014
2013 – 2014
2013 – 2014
2013 – 2014

Konkurencje II bloku - początek zawodów – 12.30
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

50 m st. motylkowym kobiet
50 m st. motylkowym mężczyzn
50 m st. grzbietowym kobiet
50 m st. grzbietowym mężczyzn
50 m st. klasycznym kobiet
50 m st. klasycznym mężczyzn
50 m st. dowolnym kobiet
50 m st. dowolnym mężczyzn
100 m st. zmiennym kobiet
100 m st. zmiennym mężczyzn
Sztafeta 4x50 m st. dowolnym kobiet
Sztafeta 4x50 m st. dowolnym mężczyzn

2010 – 2012
2010 – 2012
2010 – 2012
2010 – 2012
2010 – 2012
2010 – 2012
2010 – 2012
2010 – 2012
2010 – 2012
2010 – 2012
2010 – 2012
2010 – 2012

Konkurencje III bloku - początek zawodów – 16.30
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

50 m st. motylkowym kobiet
50 m st. motylkowym mężczyzn
100 m st. grzbietowym kobiet
100 m st. grzbietowym mężczyzn
50 m st. klasycznym kobiet
50 m st. klasycznym mężczyzn
100 m st. dowolnym kobiet
100 m st. dowolnym mężczyzn
200 m st. zmiennym kobiet
200 m st. zmiennym mężczyzn
Sztafeta 4x50 m st. dowolnym kobiet
Sztafeta 4x50 m st. dowolnym mężczyzn

2007 – 2009
2007 – 2009
2007 – 2009
2007 – 2009
2007 – 2009
2007 – 2009
2007 – 2009
2007 – 2009
2007 – 2009
2007 – 2009
2007 – 2009
2007 – 2009

7. Zgłoszenia do zawodów:
1. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z zobowiązaniem się klubu do opłat finansowych
związanych z udziałem w zawodach.
2. Zgłoszenia do zawodów dla wszystkich zawodników należy przesłać wyłącznie w systemie SEL
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2022 roku do godziny 12.00
3. Wycofania zawodników należy dokonać najpóźniej do 12.05.2022 do godziny 9.00.
4. Listy startowe i wyniki z zawodów publikowane będą wyłącznie w intrenecie.
UWAGA: Ze względu na duże zainteresowanie oraz ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność
zgłoszeń. W związku z powyższym organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia przyjmowania
zgłoszeń przed podanym terminem.

8. Zasady finansowania
➢ Koszty zawodów pokrywają organizatorzy ze środków Urzędu Miejskiego w Gdańsku
➢ Koszt uczestnictwa pokrywają kluby biorące udział w zawodach,

➢ Opłata startowa od uczestnika zawodów w wysokości 15 zł. od każdego zgłoszonego startu,
indywidualnego oraz za każdą zgłoszoną sztafetę. Sztafeta liczona jest jako jeden odrębny start.
➢ Opłaty za udział w zawodach płatne wyłącznie przelewem bankowym na konto UKS Żabianka
Gdańsk do 10.05.2022 do godz. 12.00
Bank Millennium – 47 1160 2202 0000 0001 7601 3733
W tytule przelewu prosimy wpisać KOD zawodów – BNO2022, nazwę klubu i za ile startów
indywidualnych i ile sztafet uiszczana jest opłata startowa.
Klub ponosi pełną opłatę za zgłoszonych do dnia 10 maja 2022 zawodników. Po tym terminie nie ma
możliwości wycofania (anulowania opłat) za nieobecnych na zawodach zawodników.
9. Przepisy techniczno - organizacyjne:
➢ klub ma prawo zgłosić dowolną ilość zawodników z każdego rocznika
➢ każdy zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych i jednej sztafecie
➢ klub ma prawo wystawić maksymalnie dwie sztafety z jednego rocznika
➢ wszelkie sprawy organizacyjne można załatwiać w biurze zawodów w czasie trwania zawodów.
➢ zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami FINA i PZP
➢ w każdym bloku zawody rozgrywane będą seriami na czas, zaczynając od serii najsłabszej
➢ w sprawach nie objętych komunikatem decyduje Naczelnik Zawodów w porozumieniu
z Sędzią Głównym
➢ Naczelnikiem zawodów jest kol. Piotr Filipczuk
➢ nie dopuszcza się dodatkowych indywidualnych startów poza konkursem
➢ podczas zawodów NIE BĘDZIE możliwości skorzystania z basenu rozgrzewkowego
➢ zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów
➢ prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi
➢ podczas trwania zawodów obowiązuje regulamin wewnętrzny krytej pływalni GOS w Gdańsku
➢ organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw
nieszczęśliwych wypadków
➢ organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku uczestników w materiałach
fotograficznych z zawodów w celach promocyjnych UKS Żabianka Gdańsk oraz podmiotów
współpracujących
10.

Nagrody:
➢ medale dla 3 najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych rocznikach
i konkurencjach
➢ trzy pierwsze sztafety z rocznika nagrodzone zostaną medalami, dodatkowo zwycięska sztafeta z
rocznika otrzymuje pamiątkowy puchar.
➢ puchar dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika w roczniku za najbardziej wartościowy
wynik.
➢ organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania dodatkowych nagród.

W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz
startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone
do przebywania w tej strefie przez organizatora.
KONTAKT:
Piotr Filipczuk tel. 601611757
e-mail: ukszabiankagdansk@wp.pl

