KOMUIKAT ORGAIZACYJY
1. Termin i miejsce zawodów:
- 25-27 czerwca 2010r. - Pływalnia „Rawszczyzna” Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Ostrowcu Św., ul Mickiewicza 32.
- długość pływalni - 25m, 8 torów, temperatura wody 27°C.
- pomiar czasu - automatyczny.
2. Organizatorzy:
- Polski Związek Pływacki,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św.,
- Klub Sportowy „KSZO” Ostrowiec Św.
3. Kierownictwo zawodów:
Naczelnik Zawodów - Jan Wiederek
Komisja Sędziowska - Jadwiga Puchalska
- sędzia główny mężczyzn,
- Maciej Niedziałkowski
- sędzia główny kobiet,
- Aleksander Bielecki
- sędzia starter
4. Zasady uczestnictwa:
4.1 W zawodach mają prawo startu zawodnicy 12-letni.
4.2 W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy:
- zgłoszeni przez klub/szkołę lub PZP,
- posiadający aktualną licencję zawodniczą,
- posiadają aktualne badania lekarskie.
4.3 W zawodach mogą uczestniczyć w poszczególnych konkurencjach jedynie zawodnicy zgłoszeni
w terminie. Nie dopuszcza się dodatkowych zgłoszeń na konferencji technicznej.
4.4 Uprawnionych do startu w Mistrzostwach jest 36 najlepszych zawodników w poszczególnych
konkurencjach zakwalifikowanych na podstawie wyników I rundy drużynowych mistrzostw
województw młodzików 12 lat. Dodatkowo do startu mogą być dopuszczeni zawodnicy, którzy
z przyczyn losowych nie startowali w eliminacjach. Decyzję o dodatkowym dopuszczeniu podejmuje
Komisja Pływania w porozumieniu z Wydziałem Szkolenia PZP. Dodatkowo dopuszczeni zawodnicy
startują rozstawieni w najsłabszych seriach.

5. Program zawodów:

I dzień zawodów – 25 czerwca 2010r. (piątek)
BLOK PORA
rozgrzewka

5.1
5.3
5.5
5.7

200 m st. dowolnym
50 m st. motylkowym
200 m st. grzbietowym
100 m st. zmiennym

rozgrzewka

5.9

godz. 8:00
Dziewczęta

5.2
5.4
5.6
5.8

Y
eliminacje godz. 9:00
Chłopcy

200 m st. dowolnym
50 m st. motylkowym
200 m st. grzbietowym
100 m st. zmiennym

BLOK POPOŁUD IOWY
Uroczyste otwarcie zawodów 16:45
godz. 15:45
finały godz. 17:00
Dziewczęta
Chłopcy
finały A i B przedpołudniowych startów

4x100 m st. dowolnym

5.10

4x100 m st. dowolnym

II dzień zawodów –26 czerwca 2010r. (sobota)
rozgrzewka

5.11
5.13
5.15
5.17
5.19

BLOK PORA Y
eliminacje godz.

godz. 8:00
Dziewczęta

50 m st. dowolnym
200 m st. zmiennym
100 m st. motylkowym
100 m st. klasycznym
400 m st. dowolnym

rozgrzewka

godz. 16:00
Dziewczęta
4.21

5.12
5.14
5.16
5.18
5.20

9:00
Chłopcy

50 m st. dowolnym
200 m st. zmiennym
100 m st. motylkowym
100 m st. klasycznym
400 m st. dowolnym

BLOK POPOŁUD IOWY
finały godz. 17:00
Chłopcy
finały A i B przedpołudniowych startów
4x50 m st. dowolnym mix (chł./dz./chł./dz.)

III dzień zawodów – 27 czerwca 2010r. (niedziela)
rozgrzewka

5.22
5.24
5.26
5.28

BLOK PORA Y
eliminacje godz.

godz. 8:00
Dziewczęta

100 m st. dowolnym
100 m st. grzbietowym
200 m st. klasycznym
800 m st. dowolnym (słabsze serie)

rozgrzewka

godz. 15:00
Dziewczęta

5.23
5.25
5.27
5.29

9:00
Chłopcy

100 m st. dowolnym
100 m st. grzbietowym
200 m st. klasycznym
800 m st. dowolnym (słabsze serie)

BLOK POPOŁUD IOWY
finały godz. 16:00
Chłopcy
finały A i B przedpołudniowych startów
800 m st. dowolnym (najsilniejsze serie)

5.28 800 m st. dowolnym (najszybsza seria)
5.30 4x100 m st. zmiennym

5.29 800 m st. dowolnym (najszybsza seria)
5.31 4x100 m st. zmiennym

6. Przepisy techniczne:
6.1 Zawody przeprowadzane zostaną systemem eliminacji i finałów. Konkurencje 800 m stylem dowolnym
oraz sztafety rozgrywane są seriami na czas. Najsilniejsze serie tych konkurencji oraz wszystkie
sztafety rozgrywane będą w bloku finałowym. Rozstawienia serii wszystkich konkurencji dokona
Komisja Pływania na postawie eliminacji oraz wyników uzyskanych na tej samej długości pływalni,
nie wcześniej niż w roku kalendarzowym poprzedzającym imprezę.
6.2 We wszystkich konkurencjach przeprowadzanych systemem eliminacji i finałów są rozgrywane finały
"A" i finały "B".
6.3 Zawodnik ma prawo startu w 4 konkurencjach indywidualnych, lecz nie więcej niż 2 konkurencjach
indywidualnych i sztafecie dziennie.
6.4 Zakwalifikowani zawodnicy mogą być zgłaszani w dowolnych konkurencjach. W pierwszej kolejności
rozstawiani
są
zawodnicy
startujący
w
konkurencjach,
w
których
startowali
w eliminacjach.
7. Zgłoszenia do zawodów:
7.1 Zgłoszenie do zawodów powinno składać się z:
- alfabetycznej listy zawodników z podaniem daty urodzenia, numeru kodu zawodnika, nazwy
i numeru szkoły sportowej, numeru zgłoszenia/licencji oraz wykazu konkurencji, do których
zawodnik zostaje zgłoszony (druk w załączeniu),
- potwierdzenia posiadania przez wszystkich zawodników ważnych badań lekarskich.
7.2 W zgłoszeniu należy podawać czasy uzyskane w ostatnich 12 miesiącach poprzedzających imprezę na
pływalni o tej samej długości. W przypadku zgłoszeń za pomocą Edytora SPLASH należy podać
miejsce i datę uzyskania wyniku.
7.3 Kopię zgłoszenia należy obowiązkowo przesłać do Przewodniczącego Komisji Pływania PZP w tym
samym terminie co do organizatora.
7.4 Zgłoszenie musi być podpisane przez przedstawiciela klubu/szkoły upoważnionego do podejmowania
zobowiązań finansowych oraz przez trenera koordynatora klubu/sekcji.
7.5 Zgłoszenia nie zawierające wszystkich danych lub nadesłane po terminie mogą być uwzględnione po
uiszczeniu opłaty porządkowej.
7.6 Wycofanie zawodnika ze startu bez pobrania opłaty startowej możliwe jest do 24 godzin przed
przeprowadzeniem konferencji technicznej, po udokumentowaniu tego faktu (fax lub e-mail).
7.7 Nie zgłoszenie się zawodnika na start powoduje nałożenie na klub opłaty regulaminowej w wysokości
50 zł – bez względu na przyczynę. Uregulowanie tej należności do PZP warunkuje dopuszczenie
klubu do następnych zawodów organizowanych przez PZP.
7.8 Kierownik ekipy na zawodach powinien posiadać aktualne licencje zawodnicze PZP.
Zgłoszenia należy przesłać do dnia 15 czerwca 2010r. drogą elektroniczną na adres e-mail:
l.pustula@vp.pl
8. agrody:
8.1 Za trzy pierwsze miejsca wręczane są medale, za miejsca w finale „A” dyplomy.
8.2 Najlepszym zawodnikiem zawodów jest ten, który zgromadzi największą ilość punktów według tabeli
punktowej Fina 2009 za jeden wynik uzyskany w wyścigu finałowym.
8.3 Nagrody muszą być odbierane osobiście. Jeśli osoba nagrodzona nie zgłosi się, nagrodę odbiera
następna w klasyfikacji.
9. Zasady finansowania:
9.1 Koszty organizacyjne pokrywa PZP wspólnie z bezpośrednim organizatorem.
9.2 Koszty pobytu i przejazdu pokrywają jednostki delegujące – kluby, okręgi.
9.3 Opłata startowa wynosi 10 zł od każdego zgłoszonego startu. Opłata ta pobierana jest w całości na rzecz
PZP i musi być uiszczona najpóźniej do końca pierwszego bloku zawodów.

10. Postanowienia końcowe:
10.1 Na zawodach obowiązują przepisy PZP i FINA.
10.2 W sprawach nie objętych regulaminem oraz komunikatem organizacyjnym decyduje Delegat
Zarządu Polskiego Związku Pływackiego, który jest jednocześnie przewodniczącym Komisji
Odwoławczej.
10.3 Ewentualne protesty należy składać na piśmie sędziemu głównemu zawodów nie później niż 30 min.
od zaistnienia przyczyny, wpłacając jednocześnie wadium w wysokości 200 złotych. W przypadku
uwzględnienia protestu wadium zostanie zwrócone. Protest bez wadium nie będzie rozpatrywany.
10.4 Nie dopuszcza się dodatkowych startów poza konkursem.
10.5 Nie będą uznawane rekordy Polski uzyskane w indywidualnych próbach.
10.6 Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 24 czerwca (czwartek) o godzinie 20.00 w sali
konferencyjnej Pływalni „Rawszczyzna”.
10.7 Biuro zawodów – sekretariat Pływalni „Rawszczyzna” – czynne w trakcie poszczególnych bloków
zawodów (od rozgrzewki do pół godziny po zakończeniu bloku).
10.8 Uroczyste otwarcie mistrzostw w dniu 25 czerwca (piątek) o godzinie 16.45.
10.9 Pływalnia „Rawszczyzna” zostanie nieodpłatnie udostępniona do treningów dzień przed
rozpoczęciem zawodów (tj. w czwartek) w godz. 16.00-20.00.
10.10 Wstęp na zawody dla publiczności będzie bezpłatny. Trening w dniu 24 czerwca odbywa się bez
publiczności.
10.11 Ostateczną listę startową i wyniki z poszczególnych bloków zawodów otrzymają jedynie
przedstawiciele klubów, które opłaciły należność za komunikaty:
- opłata za listę startową wynosi 10 zł.
- opłata za komplet wyników wynosi 20 zł.
10.12 Wyniki zawodów będą publikowane w internecie na stronach www.omegatiming.pl ,
i www.mosir.ostrowiec.pl )

ZAKWATEROWAIE I WYŻYWIEIE
1. Zamówienia zakwaterowania i wyżywienia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
18.06.2010r. wyłącznie na załączonych w niniejszym komunikacie drukach. Zamówienia telefoniczne, pisane
odręcznie lub przesłane e-mailem w innej formie, niż na drukach z niniejszego komunikatu, nie będą
uwzględniane. Korekty dokonywane po dniu 18.06.2010r. nie będą uwzględniane, a opłaty będą pobierane
zgodnie z zamówieniem.
2. Rezerwacja zakwaterowania i wyżywienia następuje e-mailem, faksem lub pocztą koniecznie
z podpisami osób upoważnionych – Prezesa i Główniej Księgowej lub innej osoby upoważnionej.
Zamówienie przesyłane wyłącznie pocztą musi być doręczone na Pływalnię „Rawszczyzna” maksymalnie do
18.06.2010r.
3. Płatność za zakwaterowanie i wyżywienie regulowana jest gotówką lub przelewem przed zawodami
(w przypadku świadczeń w wysokości powyżej 1000 zł).
4. Płatność przelewem musi być zrealizowana przed zawodami (na podstawie faktury zaliczkowej).
W dniu zakwaterowania zostanie wystawiona faktura końcowa i zostanie dokonane rozliczenie należności
zgodnie ze stanem zamówienia z dnia 22.06.2010r. ie ma możliwości regulowania płatności
za świadczenia przelewem po zawodach.
5. Ewentualne nadwyżki środków przesłanych przelewem zwracane będą do 7 dni po zakończeniu
zawodów na konto, z którego dokonany został przelew.
6. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc hotelowych o zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
7. Zakwaterowanie w nw. miejscach odbywa się WYŁĄCZNIE za pośrednictwem organizatora.
8. Organizatorzy przyjmować będą zamówienia wyłącznie od klubów lub okręgowych związków
pływackich. Nie będą przyjmowane indywidualne rezerwacje dla osób trzecich, np. rodziców, opiekunów.
Osoby te muszą zakwaterować się na własną rękę w innych miejscach noclegowych nie wymienionych
w komunikacie.
9. Zamówienia na zakwaterowanie i wyżywienie należy przesyłać:
pocztą na adres:

Pływalnia „Rawszczyzna”
ul. Mickiewicza 32, 27-400 Ostrowiec Św.

lub faksem na numer:

lub e-mailem na adres:

(41) 267-41-03
basen@mosir.ostrowiec.pl

Miejsca zakwaterowania i wyżywienia:
1

Hotel „Gromada”, al. 3 Maja
(ok. 1,5 km od pływalni)
2 Hotel „Leśne Kąty” w miejscowości Sudół
(ok. 8 km od pływalni )
3 Pałac Tarnowskich ul. Kuźnia
(ok. 1,5 km od pływalni)
4 Bursa Międzyszkolna, os. Słoneczne 48
(ok. 1 km od pływalni)
5. Hotel „Magnat” , Jacentów 177
(ok. 7 km od pływalni)

- 120 zł osobodzień
- 105 zł osobodzień
- 120 zł osobodzień
-

80 zł osobodzień

- 115 zł osobodzień

.........................
pieczęć klubu

ZAMÓWIEIE ZAKWATEROWAIA I WYŻYWIEIA
A MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA POLSKI
W PŁYWAIU MŁODZIKÓW 12 LAT
Ostrowiec Św., 25.06 - 27.06.2010r.
azwa Klubu

..........................................................................................................................................................................

Miejsce zakwaterowania

I …………………………………….…………… II …………….………………………………………

Telefon kontaktowy do zamawiającego

…..............................................................................................................................

1. Zamówienia wyżywienia (wpisać liczbę posiłków)
Dzień

Śniadanie

Obiad

Kolacja

24 czerwca
25 czerwca
26 czerwca
27 czerwca
RAZEM

2. Zamówienie na zakwaterowanie (wpisać liczbę osób)
Zawodnicy

Dzień
K

Trenerzy
M

K

RAZEM
M

24/25 czerwca
25/26 czerwca
26/27 czerwca
Ogółem

UWAGA: BEZ PODPISÓW I PIECZĘCI ZAMÓWIEIE IE BĘDZIE PRZYJĘTE!

........................................................................
Główny Księgowy

…………….................................................
Prezes

Sztafety
4 x 100m styl. dowolnym
4 x 100m styl. zmiennym

Imię i nazwisko
50

100

200

400

Dowolny

Dziewczęta

Data
r licencji
urodz.
800

200

Chłopcy

100

Grzbietowy
100

Trener Koordynator

50

100

Motylkowy

100

200

Zmienny

Prezes Klubu

..............................................................

200

Klasyczny

..........................................................

Czas:
Czas:
Czas:
Czas:
4 x 50m styl. dowolnym mix (M/K/M/K)
Czas:
Wszyscy zgłaszani do zawodów zawodnicy posiadają aktualne badania lekarskie.

14.
15.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Lp.

azwa Klubu .....................................................................................................................................................................................................................

Ostrowiec Świętokrzyski 25-27.06.2010r.

Zgłoszenie imienne do Międzywojewódzkich Mistrzostw Polski w Pływaniu Młodzików 12 lat

