Legnica, dn.

26.02.2022 r.

Komunikat Organizacyjny

XI Puchar Prezesa DOZP
pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Legnica Tadeusza Krzakowskiego.
ORGANIZATORZY:
•

Klub Sportowy WANKAN - Legnica

•

Dolnośląski Okręgowy Związek Pływacki

•

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

1.

•

23 kwietnia 2022 r. - Sobota - godz. 10.00 /rozgrzewka godz.9.15/

•

Zawody odbędą się na pływalni „DELFINEK”, ul. Polarna 1

•

Ilość torów – 6; Długość – 25 m; t wody+ 27 °C

UCZESTNICTWO:
W zawodach mają prawo startu zawodnicy:
- 16 - 10 letni i młodsi. (roczniki 2006-2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i młodsi. Dopuszcza się start
młodszych zawodników w konkurencjach i kategoriach dla 10-latków. Roczniki 2006 i 2007 startują w
jednej kategorii.
W zawodach mogą uczestniczyć w poszczególnych konkurencjach jedynie zawodnicy zgłoszeni

w

terminie przez SEL. Ze względu na limity liczby zawodników, termin zgłoszeń może zostać skrócony.
Nie dopuszcza się żadnych dodatkowych zgłoszeń.

ZASADY FINANSOWANIA:
•

koszty organizacji zawodów ponosi Klub Sportowy WANKAN;

•

koszty uczestnictwa pokrywają Kluby;
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•

opłata startowa - 55 zł za zgłoszonego zawodnika w przypadku płatności przelewem do 21
kwietnia 2022r.;

•

opłata startowa - 60 zł za zgłoszonego zawodnika w przypadku płatności w biurze zawodów od
godziny 9.00 w dniu zawodów (zgodnie ze zgłoszeniem i terminowym wykreśleniem zawodników
nie startujących w zawodach – pkt.5).
Dane do przelewu:

Klub Sportowy WANKAN, ul. Kosmiczna 6/9, 59-220 Legnica
BNP Paribas 83 1600 1462 1899 8197 5000 0004 tytuł
przelewu:
XI Puchar Prezesa DOZP, nazwa klubu
(potwierdzenie przelewu należy okazać w biurze zawodów)

•

2.

3.

Lista startowa będzie gotowa do pobrania i wydrukowania w formacie pdf 22.04.2022 po godz.
18.00, na stronie www.liveatiming.pl; Organizator nie drukuje list startowych.

PRZEPISY TECHNICZNE.
•

Zawody przeprowadzone będą zgodnie z przepisami FINA i PZP, seriami na czas.

•

Pomiar czasu elektroniczny OMEGA.

•

Zawodnicy startują bez kart startowych.

•

Zawodnik ma prawo startu w trzech konkurencjach indywidualnych oraz w sztafetach.

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:
•

całkowita liczba zgłoszeń nie może przekroczyć 150 zawodników w jednym bloku - decyduje
kolejność zgłoszeń przez SEL.

•

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startów jest dostarczenie do biura zawodów podpisanych
oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i procedur bezpieczeństwa w
dniu zawodów do godz. 10.00.

•

Każdy klub może zgłosić maksymalnie 2 zespoły sztafetowe w jednym bloku.

•

Podmiot zgłaszający zawodnika musi mieć uregulowane zobowiązania finansowe w stosunku do
PZP oraz DOZP. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z potwierdzeniem ważności badań
lekarskich zawodników na czas trwania zawodów.

•

Zgłoszenia do zawodów dokonywane są tylko za pośrednictwem systemu SEL PZP przez osobę
uprawnioną, Administratora SEL w klubie w nie przekraczalnym terminie do 18 kwietnia 2022 r.
Warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest posiadanie przez niego statusu
AKTYWNY w SEL. Brak statusu AKTYWNY może być spowodowany brakiem wniesienia opłaty
licencyjnej na dany rok, brakiem aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia (skan lub zdjęcie badań
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musi być zamieszczone w SEL) brak ważnego oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych
osobowych (skan lub zdjęcie oświadczenia musi być zamieszczone w SEL). W przypadku pytań lub
wątpliwości prosimy o kontakt z dolnośląskim administratorem SEL - Kamil Frank - 517 168 779.

4.

NAGRODY:
 Za miejsca I - III – medale oraz dyplomy w poszczególnych rocznikach
 Najlepsza zawodniczka i zawodnik oraz ich trenerzy w poszczególnych rocznikach - puchar za jedną
konkurencję wg tabeli wielobojowej. W przypadku równej ilości punktów decyduje wynik w stylu
dowolnym.
 Medale oraz dyplomy dla zwycięskich sztafet.

5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
•

W sprawie ewentualnych skreśleń kierownicy ekip są proszeni o kontakt mailowy z informatykiem
zawodów 21.04.2022 r. do godz. 10.00 – zawody@wankan.com

•

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje naczelnik zawodów

•

Startujący zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie

•

Podczas trwania zawodów obowiązuje regulamin wewnętrzny pływalni

•

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw
nieszczęśliwych wypadków

•

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach
fotograficznych, filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych zawodów.

•

Zgłoszenie drużyny jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Komunikatu (Regulaminu
zawodów)

•

Na teren pływalni w miejscu rozgrywania zawodów będą wpuszczani tylko zawodnicy i trenerzy.

•

W trakcie zawodów będzie transmisja LIVE na hali sportowej i stronie www.liveatiming.pl. Proszę
ograniczyć przyjazd osób towarzyszących do minimum.
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PROGRAM ZAWODÓW

6.

I Blok
Sobota 23 kwietnia 2022 r. – 10.00 (rozgrzewka 9.00)
1

50 m st. dowolnym 10 lat i młodsi

2

50 m st. dowolnym 10 lat i młodsi

3

50 m st. motylkowym 11lat

4

50 m st. motylkowym 11lat

5

50 m st. klasycznym 10 lat i młodsi

6

50 m st. klasycznym 10 lat i młodsi

7

100 m st. motylkowym 12 lat

8

100 m st. motylkowym 12 lat

9

50 m st. grzbietowym 10 lat i młodsi

10

50 m st. grzbietowym 10 lat i młodsi

11

100 m st. grzbietowym 11,12

12

100 m st. grzbietowym 11,12

13

100 m st. zmienny 10 lat i młodsi

14

100 m st. zmienny 10 lat i młodsi

15

100 m st. dowolnym 11,12 lat

16

100 m st. dowolnym 11,12 lat

17

100 m st. klasycznym 11,12 lat

18

100 m st. klasycznym 11,12 lat

19

200 m st. dowolnym 11,12 lat

20

200 m st. dowolnym 11,12 lat

21

200 m st. zmienny 11,12 lat

22

200 m st. zmienny 11,12 lat

23 Sztafeta 4 x 50 m stylem dowolnym MIX – OPEN (2 chłopców + 2 dziewczynki)
24 Sztafeta 4 x 50 m stylem zmiennym MIX – OPEN (2 chłopców + 2 dziewczynki)
W celu sprawnego przebiegu zawodów, część ceremonii dekoracji odbywać się będzie w trakcie zawodów,
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a pozostałe po ich zakończeniu.

II Blok
Sobota 23 kwietnia 2022 r. – 16.00 (rozgrzewka 15.00)
1

100 m st. motylkowym 13,14,15-16 lat

2

100 m st. motylkowym 13,14,15-16 lat

3

100 m st. grzbietowym 13,14,15-16

4

100 m st. grzbietowym 13,14,15-16

5

100 m st. dowolnym 13,14,15-16 lat

6

100 m st. dowolnym 13,14,15-16 lat

7

100 m st. klasycznym 13,14,15-16 lat

8

100 m st. klasycznym 13,14,15-16 lat

9

200 m st. dowolnym 13,14,15-16 lat

10

200 m st. dowolnym 13,14,15-16 lat

11

200 m st. zmienny 13,14,15-16 lat

12

200 m st. zmienny 13,14,15-16 lat

13 Sztafeta 4 x 50 m stylem dowolnym MIX – OPEN (2 chłopców + 2 dziewczynki)
14 Sztafeta 4 x 50 m stylem zmiennym MIX – OPEN (2 chłopców + 2 dziewczynki)
W celu sprawnego przebiegu zawodów, część ceremonii dekoracji odbywać się będzie w trakcie
zawodów, a pozostałe po ich zakończeniu.
Serdecznie zapraszamy do Legnicy - Organizatorzy
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