VII Memoriał im. Andrzeja Wernera
Otwarte Letnie Mistrzostwa Dolnego Śląska iu
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY – data akt 25.05.2021
OTWARTE LETNIE MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA – VI Memoriał im. Andrzeja Wernera
1. ORGANIZATOR: Dolnośląski Okręgowy Związek Pływacki – Wrocław
2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 28-29 maja 2021 r., Pływalnia im.Marka Petrusewicza ul. Wejherowska
34 , 50-239 Wrocław
 DŁUGOŚĆ PŁYWALNI: 50 / ILOŚĆ TORÓW: 10 / TEMP. WODY: min. 27,0° C
 POMIAR CZASU:
elektroniczny Swiss Timing
 GOŚĆ HONOROWY
Agata Korc b.zaw. UKS Energetyk, WKS Śląsk, AZS AWF Wrocław
olimpijka Pekin 2008
 SĘDZIA GŁÓWNY:
– Grażyna Owsińska
 Wojciech Ostrowski
– naczelnik zawodów tel. 693429083
 Informatyk zawodów
– Bogusław Nadobny tel. 501689802
3. KATEGORIE WIEKOWE w których rozgrywane będą zawody: „14 lat r.2007” , „15 lat r.2006” oraz „16 lat
i starsi”. Wyniki zawodników kategorii MASTERS uczestniczących w zawodach będą uwzględnione w
klasyfikacji MP tej kategorii, które w tym roku ze względów epidemicznych odbywają się w trybie
korespondencyjnym. Zawodnicy kat. MASTERS mają prawo startu we wszystkich konkurencjach za
wyjątkiem 800 i 1500 m dowolnym. Limit ilościowy dla kat. MASTERS to 30 zaw,np. 20 mężczyzn i 10
kobiet, należących do klubów zrzeszonych w DOZP. Wszyscy zgłaszający się zawodnicy muszą
posiadać status AKTYWNY w SEL-u.
4. NAGRODY:
a) W konkurencjach indywidualnych: dyplomy (do pobrania ze strony zawodów), medale
w kategoriach wiekowych „13 lat r.2008” UWAGA- prawo udziału w tej kategorii ma 20 dziewcząt i
20 chłopców z klubów należących do DOZP, na podstawie klasyfikacji końcowej r. 2008 SWIM
MANII z 22.maja br. oraz 10 miejsc dod. do dyspozycji DOZP, „14 lat r.2007” , „15 lat r.2006” oraz „16
lat i starsi”za zajęcie miejsca od I do III. Dla zwycięskich sztafet organizatorzy przewidują nagrodę
niespodziankę
b) Nagroda dodatkowe dla zwycięzców biegów memoriałowych
 200 m stylem grzbietowym M - wyścig upamiętniający śp. Andrzeja Wernera zmarłego w
2014 roku reprezentanta Polski, zawodnika i trenera WKS Śląsk (konkurencja nr 5), bony o
wartości 250zł (16 lat i starsi), 200 zł (15 lat r.2006), 150 zł (14 lat r.2007), 100 zł (13 lat r.2008) w
postaci bonów na sprzęt sportowy do realizacji w sklepie firmy TYR
 200 motylkowym M - wyścig upamiętniający śp. Jakuba Ławnika – zmarłego w 2017 roku
zawodnika WKS Śląsk (konkurencja nr 19), bony o wartości 250-200-150 zł (16 lat i starsi) w
postaci bonów na sprzęt sportowy do realizacji w sklepie firmy TYR
c) Nagrody rzeczowe i finansowe wg punktacji wielobojowej FINA za 2 najlepsze starty dla 3
najlepszych dziewcząt i chłopców.
1. W kategorii „MŁODZIK”( 13 lat r.2008) bony zakupowe TYR 200-150-100 zł
2. W kategorii „junior młodszy”( 14 lat r.2007) nagrody finansowe netto 200-150-100 zł
3. W kategorii „junior” (15 lat r.2006) – nagrody finansowe netto 400-300-200 zł
4. W kategorii „senior” ( 16 lat i starsi)– nagrody finansowe netto 600-500-400 zł
d) W przypadku zdobycia nagrody przez zawodnika zrzeszonego poza Dolnośląskim OZP,
organizatorzy nagrodzą dodatkowo zawodników z Dolnego Śląska identycznymi nagrodami (nie
dotyczy konkurencji nr 5 i 21 !)
5. ZASADY FINANSOWANIA:


koszty organizacji ponosi DOZP;



koszty uczestnictwa, zakwaterowania i wyżywienia pokrywają Kluby;



opłata startowa – 15 zł za każdy start zgłoszonego zawodnika oraz 60 zł od każdej zgłoszonej
sztafety; opłata za listę startową - 50 zł
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koszty uczestnictwa, zakwaterowania, ubezpieczenia zawodników i wyżywienia pokrywa Klub.
Wpłaty dokonuje osoba reprezentująca klub/klasę/grupę treningową na konto : DOLNOŚLĄSKI
OKRĘGOWY
ZWIĄZEK
PŁYWACKI,
ul.
Borowska
1-3,
50-529
Wrocław
BANK MILENIUM SA Nr 20 1160 2202 0000 0002 8975 6904. Opis w przelewie powinien zawierać:
/nazwa szkoły/klubu/grupy treningowej/klasa/ ilość/zawodników) należy uregulować
najpóźniej: do 24.05.2021r. z dopiskiem OLMDŚ . Na życzenie wpłacającego DOZP wystawi r-k
na wskazanego nabywcę. Prosimy o przesyłanie danych do rachunku na email: dozp@dozp.eu

6. PRZEPISY TECHNICZNE:
a) Zawody przeprowadzane są seriami na czas
b) W poszczególnych sesjach, ze względu na obostrzenia pandemiczne na terenie pływalni mogą
przebywać tylko zawodnicy uczestniczący w danej sesjii
c) Zawodnik ma prawo startu w dowolnej ilości konkurencji
d) W przypadku zgłoszenia się do danej konkurencji więszej liczby zawodników niż to wynika z liczby
max liczby miejsc obliczonej jako 10 zaw x ilość serii, o przyjęciu zgłoszenia zawodnika do
konkurencji decyduje czas zgłoszenia wg rankingu europejskiego. Ostateczna lista dopuszczonych
( MAX 550 OSÓB) do startu będzie opublikowana 24 maja do g.10:00 rano
e) Koszty ubezpieczenia zawodników ponoszą zgłaszające się kluby
f)

W trakcie zawodów jest dostępna 25-metrowa pływalnia rozgrzewkowa.

7. PROGRAM ZAWODÓW
SESJA I

28.05. 2021 (piątek) godz. 0900 - 1200 ( rozgrzewka KOBIETY 750-820 MĘŻCZYŹNI 820-850 )
Mężczyźni
Kobiety
1
100 dowolnym / max 12 serii
2
100 dowolnym / max 8 serii
3
50 klasycznym / max 5 serii
4
50 klasycznym / max 5 serii
5
200 motylkowym/ max 3 serie
6
200 motylkowym/ max 2 serie
7
200 zmiennym/ max 5 serii
8
200 zmiennym/ max 3 serie
9
100 grzbietowym/ max 5 serii
10
100 grzbietowym/ max 4 serie
11
4 x 100 zm / max 1 seria
12
4 x 100 zm/ max 1 seria
SESJA II 28.05. 2021 (piątek) godz. 1315-1700 (rozgrzewka KOBIETY 1215-1240 MĘŻCZYŹNI 1240-1305
1300 – sportowe podziękowanie dla Agaty Korc
13
200 dowolnym/ max 10 serii
14
200 dowolnym/ max 8 serii
15
100 klasycznym/ max 5 serii
16
100 klasycznym/ max 5 serii
17
50 mot/ max 10 serii
18
50 mot/ max 8 serii
19
200 grzbietowym/ max 4 serie
20
200 grzbietowym/ max 3 serie
21
1500 dowolnym / max 2 serie
22
800 dowolnym / max 2 serie
23
4 x 100 dow / max 1 seria
24
4 x 100 dow/ max 1 seria
SESJA III 29.05. 2021 (sobota) godz. 0900 -1300 ( rozgrzewka KOBIETY 750-820 MĘŻCZYŹNI 820-850 )
25
400 dowolnym/ max 6 serii
26
400 dowolnym/ max 4 serie
27
50 dow/ max 15 serii
28
50 dow/ max 10 serii
29
200 klasycznym/ max 3 serie
30
200 klasycznym/ max 3 serie
31
100 mot/ max 8 serii
32
100 mot/ max 6 serii
33
50 grzbietowym/ max 8 serii
34
50 grzbietowym/ max 6 serii
35
4 x 200 dow/ max 1 seria
36
4 x 200 dowolnym/ max 1 seria
Obiady w godz. 12-14 w restauracji hotelu Orbita nieopodal pływalni. Zamówienia składać
najpóźniej do 24.05. bezpośrednio do p.Beaty Sajnog kier.restauracji tel.781092787 , email:
restauracja@orbita.pl
Wręczenie nagród indywidualnych i zakończenie zawodów
8. Konsultacja startowa KWM - Zawody są jednocześnie obligatoryjną konsultacją startową dla
członków KWM 2021 DOZP z rocznika 2007 i 2008, Są oni zwolnieni z opłaty startowej. Trenerzy
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9.

10.
11.

a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)







12.

Zawodnicy KWM zainteresowai posiłkiem w restauracji hotelu ORBITA 28 i/ lub 29.05 proszeni są o
potwierdzenie poprzez swego trenera na email: dozp@dozp.eu do 24.05.
ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW: tylko poprzez SEL ze strony :
https://l2.polswim.pl/zawody/zgloszenia/135731 do godz. 20:00, 24.05.2021r. W dniu 26.05.2021
od godz.12:00 dostępna będzie lista startowa, statystyka zgłoszeń w/g klubów, lista zgłoszeń w/g
zawodników, harmonogram, Składy sztafet w treści maila do godz. 20:00, 26.05, po tym terminie
zostanie wykasowane zgłoszenie bez możliwości dopisania.
ZAKWATEROWANIE: Organizator nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia uczestnikom za
wyjątkiem członków KWM 2021
BIURO ZAWODÓW:
Pływalnia I piętro przy wejściu na trybuny oraz stanowisko z koszulkami z logo SM, czynne
będzie 28.05. w godz. 8:00 do 09:00 i 12:00 -13:00 oraz 29.05. 2021 r. w godz. 8:00 do 09:00.
Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP.
W sprawach nie objętych Regulaminem oraz Komunikatem decyduje Naczelnik zawodów, który jest
jednocześnie Przewodniczącym Komisji Odwoławczej.
 Pierwszą pomoc medyczną w czasie zawodów i rozgrzewki udziela grupa ratownicza
zatrudniona na pływalni.
 Zawody przeprowadzane są seriami na czas, zaczynając od serii najwolniejszych
Dyplomy – wydruk w własnym zakresie przy pomocy aplikacji dostępnej na stronie zawodów lub
pod adresem: http://nadobny.net/dyplomy/olmds
Z uwagi na dynamiczną sytuację związaną z Covid-19 organizator zastrzega sobie możliwość
ograniczenia liczby uczestników lub odwołania zawodów
Opiekun przed wejściem na pływalnię zobowiązny jest do przekazania oświadczenia o posiadaniu
oświadczeń „covidowych” – patrz pkt f) ponizej
zawodnicy wchodzą na pływalnię bocznym wejściem oznaczonym banerem "Wejście dla
zawodników i trenerów". Okrycia wierzchnie zostawiamy na wieszakach w holu nie korzystając z
szafek! Przebieramy się w stroje sportowe w toaletach i przebieralniach. Po zakończeniu danego
bloku zawodów pływalnię opuszczamy wejściem głównym nie mieszając się z grupą, która
uczestniczy w następnej sesji
W zw. z COVID-19 i wytycznymi MZ i SANEPID organizator wprowadza następujące zasady:
W trakcie wejścia na daną sesje trener/opiekun grupy zostawia wolontariuszowi oświadczenie, ŻE
POSIADA DEKLARACJE:
o Deklaracje o zapoznaniu się z „Procedurami bezpieczeństwa w związku z Covid-19"
o Zgody na pomiar temperatury,
o Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych.
zgłoszenie do udziału w zawodach jest jednoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik i jego
trener/opiekun nie jest chory i w ciągu ostatnich dwóch tygodni, liczonych od daty przybycia na
zawody, nie miał kontaktu z osobą zarażoną COVID-19 oraz nie jest w okresie kwarantanny; przed
wejściem na obiekt pływalni obowiązuje dezynfekcja rąk;
NOSZENIE MASECZKI zakrywającej usta i nos obowiązuje w trakcie przemieszczania się na terenie
obiektu tj. przed wejściem do holu pływalni, w szatni, w drodze do miejsc na trybunach, w trakcie
ceremonii dekoracji. Maseczkę można zdjąć dopiero po zajęciu pozycji siedzącej. Zawody będą
rozgrywane bez udziału publiczności; Zawody będą transmitowane NA ŻYWO via INTERNET
Sesja I https://youtu.be/FmJ0K3BtLN0 Sesja II https://youtu.be/XKYPWiLy0gQ Sesja III
https://youtu.be/KTrJn6eE6dQ
na terenie obiektu obowiązuje zachowanie dystansu 2 metrów między ekipami klubowymi i/lub
osobami obcymi oraz za dyscyplinę i bezpieczeństwo zawodników, za przestrzeganie obostrzeń
przez uczestników, odpowiedzialni są opiekunowie ekip
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP. W sprawach
nie objętych Regulaminem oraz Komunikatem decyduje Naczelnik OLM Dolnośląskiego OZP,
który jest jednocześnie Przewodniczącym Komisji Odwoławczej. Lekarz zawodów pełni dyżur
w czasie zawodów i rozgrzewki.

Serdecznie zapraszamy do Wrocławia na sprawdzian przed rocznikowymi LMPJ.
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