KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
XII MIĘDZYNARODOWY MITING PŁYWACKI
PAWŁOWICE 2022
Pod patronatem Wójta Gminy Pawłowice

WIELE NAGRÓD RZECZOWYCH DO ROZLOSOWANIA WŚRÓD
UCZESTNIKÓW ZAWODÓW.

Termin i miejsce zawodów:
Pawłowice 23 kwiecień 2022r.
GOS - Kryta Pływalnia ul. Sportowa 14
43-250 Pawłowice

Organizator:
UKS aQuatica Pawłowice
Urząd Gminy Pawłowice – zadanie dotowane z urzędu Gminy Pawłowice
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pawłowicach
Kierownictwo zawodów:
Naczelnik Zawodów

Barbara Kałuża tel. 604 172 850 / Organizacja / media / sędziowie /

1. Krzysztof Janecki tel. 601 548 492 /Organizacja / rachunki /
2. Wojciech Wiśniowicz tel. 500 193 225 / zgłoszenia / listy startowe / komunikaty itp./

Oficjalna strona zawodów to: www.aquatica-pawlowice.pl, www.livetiming.pl

Cel Imprezy:
1. Propagowanie pływania wśród dzieci i młodzieży.
2. Integracja między Klubami pływackimi.
3. Wyłonienie zwycięzców indywidualnych i sztafetowych.
4. Sprawdzian umiejętności zawodników.
5. Promocja Gminy Pawłowice.

Uczestnictwo:
W zawodach mają prawo startu zawodnicy odpowiadający następującym wymogom:
▪

zgłoszeni przez klub lub szkółki pływackie

▪

posiadają aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie lub oświadczenie i zgoda rodziców

▪

deklaracja przedstawiciela klubu COVID-19

▪

oświadczenie zawodnika/opiekuna prawnego zawodnika COVID-19

▪

dla zawodników z roczników 2012 i młodszych przewidziano konkurencje 25m

▪

w zawodach mają prawo startu zawodnicy w 10 kategoriach wiekowych:
Kategoria: I – rocznik 2006 i starsi , II – rocznik 2007, III – rocznik 2008,
IV – rocznik 2009 , V – rocznik 20010 , VI – rocznik 2011, VII – rocznik 2012,
VIII – rocznik 2013, IX- rocznik 2014, X-rocznik 2015 i młodsi

Program zawodów
23.04.2022 ( sobota ) I BLOK
godzina 8:00 – 8:40 -rozgrzewka
godzina 8: 45 – rozpoczęcie
godzina 9:00 - zawody

23.04.2022 ( sobota ) II BLOK
godzina 13:00- 13:45 - rozgrzewka
godzina 13:50 –rozpoczęcie
godzina 14:00 – zawody
Organizator może przyspieszyć rozpoczęcie drugiego bloku.

I – BLOK (sobota) kategorie: VII, VIII, IX, X

Dziewczęta

Chłopcy

1.

25 m dowolny

2.

25 m dowolny

3.

25 m klasyczny

4.

25 m klasyczny

5.

25 m grzbietowy

6.

25 m grzbietowy

7.

25 m motylkowym

8.

25 m motylkowym

II- BLOK (sobota) kategorie: I, II, III, IV, V, VI,
Dziewczęta

Chłopcy

9

50m motylkowym

10

50 m motylkowym

11

100 m zmiennym

12

100 m zmiennym

13

50 m klasycznym

14

50 m klasycznym

15

100 m dowolnym

16

100 m dowolnym

17

50 m grzbietowym

18

50 m grzbietowym

19

50 m dowolnym

20

50 m dowolnym

Przepisy techniczne:
▪

zawody zostaną przeprowadzone na pływalni 25 m, ilość torów 6, temp. wody 27°C,

▪

zawody przeprowadzone są seriami na czas /pomiar elektroniczny/ bez podziału na kategorie
wiekowe,

▪

rozstawienia serii konkurencji dokona organizator, na podstawie czasów / wg zgłoszeń,

▪

zawodnicy z roczników 2012 i młodsi mają prawo startu w 2 konkurencjach 25 m (BLOK I),

▪

zawodnicy z roczników 2011 i starsi mają prawo startu w 3 konkurencjach (BLOK II ),

▪

podczas rozgrzewki do skoków i startów wyznaczony wyłącznie tor 6,

▪

dekoracje odbędą się w trakcie trwania zawodów,

▪

starty zawodników dozwolone wyłącznie w dopuszczonych przez PZP strojach,

▪

organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty programu czasowego zawodów.

Zgłoszenie:
• zgłoszenia do zawodów dla zawodników z rocznika 2011 i starszych w systemie SEL
• zgłoszenia do zawodów dla zawodników 2012 i młodszych, nieposiadających licencji muszą
być przygotowane w edytorze SPLASH Entry Editor.

▪

zgłoszenie należy dostarczyć na adres poczty elektronicznej wisniowicz@gmail.com w
terminie do 19.04.2022 do godziny 20:00 Każde zgłoszenie będzie potwierdzone e-mailem

zwrotnym - w razie braku potwierdzenia prośba o kontakt telefoniczny W. Wiśniowicz
500193225,
▪

zgłoszenia dokonane po terminie nie będą brane pod uwagę ,

▪

zgłoszenie musi zawierać : imię i nazwisko zawodnika; pełną datę urodzenia; nazwa klubu;
pięciocyfrowy kod klubu; nr licencji zawodnika; dystans i konkurencje oraz najlepszy wynik z
ostatnich 12 miesięcy,

▪

kluby zagraniczne: zgłoszenia w PDF,

▪

zgłoszenia przygotowane w innym formacie lub nie zawierające wszystkich danych będą
odsyłane do poprawy,

▪

po opublikowaniu listy zgłoszonych zawodników nie będzie możliwe dokonanie korekty
zgłoszenia za wyjątkiem ewentualnych skreśleń. Skreślenia możliwe do 21.04.2022
godz. 16.00 po tym terminie opłata startowa pobierana będzie zgodnie ze zgłoszeniem.

Po tej godzinie drukowane są listy startowe i skreślenia nie będą możliwe.

▪

Organizatorzy ustalają limit zawodników startujących w zawodach z roczników 2012 i
młodsi do 150 osób + aQuatica. Decyduje kolejność zgłoszeń.

▪

Organizatorzy ustalają limit zawodników startujących w zawodach 2011 i starsi do 300
osób + aQuatica. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Nagrody:
▪

w każdej konkurencji indywidualnej przyznaje się pamiątkowe medale oraz dyplomy za
miejsca 1 – 3 we wszystkich kategoriach wiekowych .

▪

nagrody specjalne / sprzęt sportowy i inne / zostaną rozlosowane wśród wszystkich
zawodników w danym BLOKU, odbiór nagrody osobisty. Nagrody będzie można odbierać
w trakcie trwania zawodów w biurze zawodów. Lista osób wylosowanych zostanie
umieszczona przy tablicy wyników na hali sportowej.

▪

organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości nagród i upominków,

Zasady finansowania:
▪

kluby uczestniczą w zawodach na koszt własny,

▪

koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy,

▪

zawodnicy z roczników 2012 i młodsi ( BLOK I) opłata startowa wynosi 30,00 zł niezależnie
od ilości startów (max 2 starty w konkurencjach 25 m) płatne przelewem do dnia 20.04.2022

▪

zawodnicy z roczników 2011 i starsi (BLOK II ) opłata startowa wynosi 45,00 zł niezależnie
od ilości startów (max. 3 starty ), płatne przelewem do dnia 20.04.2022

▪

opłata startowa po 20.04.2022 lub w dniu zawodów 60,00 zł od zawodnika (dotyczy kategorii
I, II, III, IV, V, VI )

▪

opłata startowa po 20.04.2022 lub w dniu zawodów 40,00 zł od zawodnika ( dotyczy kategorii
VII, VIII, IX, X )

▪

Opłata za listę startową wynosi 20,00 zł i jest to opłata obowiązkowa

▪

kierownicy ekip w dniu zawodów przedstawią organizatorowi potwierdzenie dokonania
wpłaty za startowe

▪

zgłaszający proszeni są o wcześniejsze podanie danych do faktury, informację należy przesłać
na adres uksaquatica@o2.pl

Dane do przelewu : Uczniowski Klub Sportowy AQUATICA , 43-250 Pawłowice
ul. Sportowa 14, z dopiskiem: XII Międzynarodowy Miting Pływacki 2022
Bank Spółdzielczy Pawłowice nr konta 16 8447 0005 0000 1821 2000 0035

Postanowienia końcowe:
•

Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP.

•

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator i sędzia główny.

•

Wyniki live oraz transmisja video będą dostępne na stronie www. livetiming.pl.

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

Serdecznie zapraszamy do Pawłowic

