Nasz znak: 251/21

Lublin, dn. 28 marca 2021r.
MISTRZOSTWA POLSKI NIESŁYSZĄCYCH
JUNIORÓW (do lat 14) I SENIORÓW
W PŁYWANIU (basen 50 m)
ŁÓDŹ, dn. 24-25 kwietnia 2021 r.
IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW
MINISTERSTWA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU
KOMUNIKAT nr.1

1.Cel
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

imprezy:
Organizacja i popularyzacja pływania w Polsce wśród Niesłyszących w Polsce.
Uprawiania sportu wyczynowego i propagowanie kultury fizycznej i zdrowego stylu życia.
Wyłonienie Mistrzowie Polski Seniorów Kobiet i Mężczyzn Niesłyszących na rok 2021.
Wyłonienie Mistrzowie Polski Juniorów Kobiet i Mężczyzn Niesłyszących na rok 2021.
Obserwacja i nabór utalentowanych zawodniczek i zawodników do przyszłej kadry narodowej
Niesłyszących.
Promocja aktywnego stylu życia jako skutecznej formy profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania
patologiom społecznym.
Integracja osób niesłyszących młodzieży poprzez sport.
Porównanie umiejętności zawodników, pobudzanie ducha gry, wychowania sportowej postawy
fair play, życzliwego i honorowego współzawodnictwa.
Przygotowanie do Mistrzostw Świata Głuchych (basen 25m) – GLIWICE’2021
Przygotowanie do Letnich Igrzysk Głuchych – CAXIAS DO SUL’2022

2.Organizator:
➢ Polski Związek Sportu Niesłyszących
3.Termin imprezy:
➢ 24-25 kwietnia 2021 r.
4.Miejsce zawodów:
➢ Zatoka Sportu Politechniki Łódzkiej, al. Politechniki 10, 93-590 Łódź
5.Zakwaterowanie i wyżywienie:
➢ Hotel „Boss”, ul. Tatrzańska 11. 93-115 Łódź
6.Zakwaterowanie:
Organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie od obiadu w dniu 24.04.2021r. do obiadu w dniu
25.04.2021r.
Zamówienia na noclegi i wyżywienie z podaniem ilości zawodników w podziale na dziewczęta i chłopcy
oraz ilości opiekunów z podziałem na kobiety i mężczyźni należy przesyłać na adres mailowy:
plywanie@pzsn.pl i info@pzsn.pl do dnia 16.04.2021 r.
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7.Sprawy finansowe:
Organizator pokrywa koszty związane z zawodami: zakwaterowanie, wyżywienie i napoje, wynajem
basenu, obsługę sędziowską, techniczną i medyczną oraz ubezpieczenie imprezy.
Koszty podróży zwróci PZSN po wystawieniu faktury lub listy kosztów podróży
w ilości do 70% i BUS do 50%.
Faktura ma być wystawiona na:
Polski Związek Sportu Niesłyszących,
Al. Piłsudskiego 22, 20-011 Lublin, NIP: 946-263-87-76
8.Uczestnictwo:
- Prawo startu w zawodach mają zawodnicy zgłoszeni przez kluby lub szkoły, do dnia 16 kwietnia 2021r,
posiadający aktualne badania lekarskie.
- Zgłoszenia prosimy kierować w formie elektronicznej - plik.lxf na adres e-mail:
p. Sławomir Grabiec, e-mail: sgrabiec@o2.pl i do wiadomości: plywanie@pzsn.pl
- plik do pobrania na stronie www.megatiming.pl w zakładce centralne
9. Kontakt i zgłoszenia:
Sprawy organizacyjne naczelnik zawodów:
Tomasz Włodarczyk – nr. tel. 605-076-198, e-mail: thomaslodz@gmail.com i do wiadomości PZSN:
info@pzsn.pl
Sprawy zakwaterowanie i wyżywienie:
Tomasz Włodarczyk – nr. tel. 605-076-198, e-mail: thomaslodz@gmail.com i do wiadomości PZSN:
info@pzsn.pl
Zgłoszenia do zawodów:
Sławomir Grabiec - nr. tel. 600-851-363, e-mail: sgrabiec@o2.pl
10.Dane techniczne:
Długość basenu: 50 m
Liczba torów: 8
Temperatura wody: 27 C
Pomiar czasu: elektroniczny
11.Program: Przyjazd drużyn 24.04.2021r. (Sobota, od godziny 13:00, Uwaga – OBIAD g.13:00)
Odprawa techniczna w dniu 24.04.2021r. godzina 14:00 w sali konferencyjnej w hotelu BOSS,
ul. Tatrzańska 11 w Łodzi.
11.Uczestnictwo:
• zawody będą przeprowadzone seriami na czas w dwóch kategoriach OPEN
(oddzielnie dla kobiet i mężczyzn).
• zawody będą przeprowadzone seriami na czas w dwóch kategoriach
(oddzielnie dla dziewcząt do lat 14 i chłopcy do lat 14 – od 2006 r.)
Serie zostaną ustalone wg zgłoszonych czasów. Podczas zawodów obowiązują przepisy PZP i FINA.
Każdy zawodnik ma prawo startu w dowolnej ilości konkurencji indywidualnych i sztafecie w każdym
bloku (w dniu) zawodów.
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12.Program i konkurencje:
Rozgrzewka: g.16:00-16:30
Oficjalne Otwarcie I Blok: g. 16:30
Rozpoczęcie zawodów: 16:45
Zakończenie zawodów: g.20:00
Lp.
1/2
3/4
5/6
7/8
9/10
11/12
13/14

15

Rozgrzewka: g.10:00-10:30
Rozpoczęcie II bloku zawodów: g.10:45
Zakończenie zawodów: g.14:00

Dzień 1, Sobota 24.04.
50m stylem dowolnym
100m stylem klasycznym
ceremonia medalowa 1/2
50m stylem grzbietowym
ceremonia medalowa 3/4
100m stylem motylkowym
ceremonia medalowa 5/6
200m stylem grzbietowym
ceremonia medalowa 7/8
200m stylem dowolnym
ceremonia medalowa 9/10
4x100m stylem zmiennym
ceremonia medalowa 11/12
ceremonia medalowa 13/14
4x100 m stylem dowolnym
(2+2 mieszana )
ceremonia medalowa 15

13.Nagrody:
• OPEN:
• do lat 14:

Lp.
16/17
18/19
20/21
22/23
24/25
26/27
28/29

30

Dzień 2, niedziela 25.04.
50m stylem motylkowy
100m stylem grzbietowym
ceremonia medalowa 16/17
50m stylem klasyczny
ceremonia medalowa 18/19
100m stylem dowolnym
ceremonia medalowa 20/21
200m stylem klasycznym
ceremonia medalowa 22/23
200m stylem zmiennym
ceremonia medalowa 24/25
4x100m stylem dowolnym
ceremonia medalowa 26/27
ceremonia medalowa 28/29
4x100 metrów stylem zmiennym
(2+2 mieszana)
ceremonia medalowa 30

miejsca od 1 do 3 – medale i dyplomy.
miejsca od 1 do 3 – medale i dyplomy.

14.Postanowienia końcowe
• Komisję sędziowską powołuje Łódzki Okręgowy Związek Pływacki,
• W sprawach nieokreślonym regulaminem oraz innymi przepisami decyzje podejmuje
wg kompetencji: Naczelnik zawodów w porozumieniu z sędzią głównym,

Program:
24.04.2021 r., sobota
od godz.13:00 - Przyjazd i zakwaterowanie uczestników
13:00-13:30 - Obiad
14:00
– Weryfikacja i odprawa techniczna
16:30
- Otwarcie zawodów
16:45 – 20:00 - Zawody
20:30 – 22:00 - Kolacja
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25.04.2021 r., niedziela
08:00
- Śniadanie
10:45
- Zawody
14:00
- Zakończenie zawodów
14:30 – 15:00 - Obiad i wyjazd uczestników

Organizator zawodów oraz pływalnia nie odpowiada za rzeczy pozostawione na basenie.
Serdecznie zapraszamy do Łodzi
Wszystkim uczestnikom zawodów życzymy wielu sportowych emocji, osiągnięcia jak najlepszych
wyników, i wielu niezapomnianych wrażeń.

HOTEL „BOSS”
ul. Tatrzańska 11, 93-115 Łódź

BASEN
Zatoka Sportu Politechniki Łódzkiej, al. Politechniki 10, 93-590 Łódź
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