Otwarte Mistrzostwa Województwa Małopolskiego
z okazji 95-lecia Małopolskiego Okręgowego Związku Pływackiego
Oświęcim 12 - 13 listopada 2021
1. Miejsce zawodów: Kryta Pływalnia MOSiR, 32-600 Oświęcim, ul. Chemików 2
2. Termin zawodów: 12 - 13 listopada 2021 r. (piątek - sobota)
3. Organizator zawodów:

UKP Unia Oświęcim

Małopolski Okręgowy Związek Pływacki

MOSiR Oświęcim
4. Przepisy techniczne:

Pływalnia 25 m – 8 torów

Temperatura wody 27⁰C

Pomiar czasu – elektroniczny
5. Zasady uczestnictwa:
Otwarte Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego zostaną rozegrane w następujących kategoriach wiekowych:
 Kategoria I – zawodnicy 17-letni i starsi
 Kategoria II – zawodnicy 15 – 16 lat
 Kategoria III – zawodnicy 14 lat
6. Kierownictwo zawodów:
 Naczelnik zawodów: Przemysław Ptaszyński
 Delegat MOZP: Piotr Gęgotek
7. Zasady finansowania:

Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy zawodów

Koszty uczestnictwa pokrywają kluby

Opłata startowa wynosi 15zł od każdego zgłoszonego startu , w tym startu zespołu sztafetowego

Opłata za listę startową: 40zł. Bezpłatna lista startowa w formacie *.pdf do pobrania ze strony
www.livetiming.pl lub www.swimart.pl
8. Zgłoszenie do zawodów w systemie SEL: https://l2.polswim.pl/zawody/zgloszenia/144848

Termin zgłoszeń upływa 8 listopada 2021 (poniedziałek) o godzinie 2200

Skreślenia bez pobierania opłaty startowej możliwe do 10 listopada 2021 godzina 1800 Skreślenia
należy przesyłać mailem na adres zawody@swimart.pl

Składy zespołów sztafetowych należy przesłać mailem na adres zawody@swimart.pl w terminie do
11 listopada 2020 do godziny 1800
9. Regulamin zawodów: zawody będą rozegrane seriami na czas zgodnie z przepisami FINA i PZP
10. Nagrody:

Puchary dla najlepszej zawodniczki i zawodnika w każdej kategorii wiekowej (najlepszy wynik wg
tabeli wielobojowych FINA 2021 za 2 starty) – klasyfikacja dla zawodników MOZP

Medale dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników w każdej konkurencji (kategorii I, II, III,)
– klasyfikacja otwarta.

Puchary dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika w kategorii wiekowej 17 lat i starsi
w każdym stylu za sumę punków wg Tabeli Rudolpha z dwóch startów (w stylu zmiennym do
punktacji zaliczany jest tylko dystans 200m i 400m)

Puchary dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika łącznej kategorii wiekowej 14 – 16 lat
w każdym stylu za sumę punków wg Tabeli Rudolpha z dwóch startów (w stylu zmiennym do
punktacji zaliczany jest tylko dystans 200m i 400m)



Nagrody finansowe za wyścigi „Skin Race” dla zawodników, którzy zajęli I i II miejsce w każdej
konkurencji. Wyścigi będą rozgrywane w następujący sposób: 8 najszybszych zawodników
z eliminacji kwalifikuje się finałów. W wyścigach finałowych rozgrywane są 3 wyścigi. Pierwszy
wyścig z udziałem 8 zawodników (2 minuty przerwy), 2 wyścig z udziałem 4 zawodników ( 2 minuty
przerwy), 3 wyścig z udziałem 2 zawodników.
Nagrody niespodzianki dla zwycięzców wyścigów sztafetowych 8x50 metrów stylem dowolnym
w każdej kategorii wiekowej (sztafeta mieszana 4 osoby, kobieta i mężczyzna na zmianę każdy
zawodnik płynie 2 razy)



11. Program zawodów:


BLOK I, piątek 12 listopada 2021 rozgrzewka godz. 1430 - 1530 - zawody: godz. 1530
BLOK I
Kobiety
Mężczyźni
1
400 m st. zmiennym
2
400 m st. zmiennym
3
50 m st. dowolnym (14, 15-16, 17
4
50 m st. dowolnym (14, 15-16, 17 lat,
lat, eliminacje Skin Race open)
eliminacje Skin Race open)
5
50 m st. klasycznym (14, 15-16,
6
50 m st. klasycznym (14, 15-16, 17
17 lat, eliminacje Skin Race open)
lat, eliminacje Skin Race open)
7
100 m st. motylkowym
8
100 m st. motylkowym
9
200 m st. dowolnym
10
200 m st. dowolnym
11
200 m st. grzbietowym
12
200 m st. grzbietowym
13
8x50 m st. dowolnym (2 K + 2 M na zmianę każdy zawodnik płynie 2 razy)



3F
5F
14
16
18
20
22
24


14F
16F
26
28
30
32
34
36
38

BLOK II, sobota 13 listopada 2021 rozgrzewka godz. 800 – 900 - zawody: godz. 900
BLOK II
Kobiety
Mężczyźni
50 m st. dowolnym (finały Skin Race)
4F 50 m st. dowolnym (finały Skin Race)
50 m st. klasycznym (finały Skin Race)
6F 50 m st. klasycznym (finały Skin Race)
50 m st. motylkowym (14, 15-16, 17
15 50 m st. motylkowym (14, 15-16, 17
lat, eliminacje Skin Race open)
lat, eliminacje Skin Race open)
50 m st. grzbietowym (14, 15-16, 17
17 50 m st. grzbietowym (14, 15-16, 17
lat, eliminacje Skin Race open)
lat, eliminacje Skin Race open)
400 m st. dowolnym
19 400 m st. dowolnym
200 m st. klasycznym
21 200 m st. klasycznym
200 m st. zmiennym
23 200 m st. zmiennym
4x100 m st. dowolnym
25 4x100 m st. dowolnym
BLOK III, sobota 13 listopada 2021 rozgrzewka godz. 1430 - 1530 - zawody: godz. 1530
BLOK III
Kobiety
Mężczyźni
50 m st. motylkowym (finały Skin Race)
15F 50 m st. motylkowym (finały Skin Race)
50 m st. grzbietowym (finały Skin Race)
17F 50 m st. grzbietowym (finały Skin Race)
200 m st. motylkowym
27 200 m st. motylkowym
100 m st. dowolnym
29 100 m st. dowolnym
100 m st. grzbietowym
31 100 m st. grzbietowym
100 m st. klasycznym
33 100 m st. klasycznym
100 m st. zmiennym
35 100 m st. zmiennym
800 m st. dowolnym (3 serie)
37 1500m st. dowolnym (2 serie)
4x100 m st. zmiennym
39 4x100 m st. zmiennym

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 Zawody przeprowadzane są bez udziału publiczności
 Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany formuły rozgrywania zawodów w przypadku
zgłoszenia większej ilości zawodników,
 Godziny rozpoczęcia poszczególnych bloków zawodów mogą ulec zmianie
 W sprawach nieuregulowanych niniejszym komunikatem decydują osoby sprawujące kierownictwo
zawodów
 zawody zostaną przeprowadzone według aktualnych procedur bezpieczeństwa przeprowadzania
zawodów pływackich w związku z COVID-19 opracowanych przez PZP i MOZP,
 każdy uczestnik zawodów musi podpisać oświadczenie COVID, zbiorczą informację odnośnie
posiadania oświadczeń zawodników i trenerów danego klubu należy zamieścić w systemie SEL
(dodanie pliku w systemie SEL w miejscu opłaty startowej). Oryginał wyżej wymienionego
dokumentu należy dostarczyć do biura zawodów przed ich rozpoczęciem.
 Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas,
 Rozstawienie serii od najsłabszej serii do najszybszej,
 zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu
13. Osoby zainteresowane wyżywieniem oraz zakwaterowaniem prosimy o mailowy z Panią Moniką
Grzeszkowiak w terminie do 9 listopada 2021 roku pod adresem: moniag1@onet.eu lub numer telefonu
501 432 441. Preferowany kontakt mailowy. Kontakt telefoniczny po godzinie 1600.

