Komunikat organizacyjny
1. Termin i miejsce zawodów:
- 19-22 grudnia 2013r., Pływalnia „Rawszczyzna”, ul. Mickiewicza 32, 27-400 Ostrowiec Św.
- Pomiar czasu automatyczny.
- Długość pływalni: 25m, 8 torów, temperatura wody 27 stopni.
2. Organizatorzy:
- Polski Związek Pływacki,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św.,
- KS „KSZO” Ostrowiec Św.
- Patronat: Prezydent Miasta Ostrowca Św. Jarosław Wilczyński
3. Kierownictwo zawodów:
- Jan Wiederek
- Kazimierz Pieczora
- Ryszard Nowak
- Marian Turski
- Paweł Wiśniewski

– Naczelnik zawodów
– Przewodniczący Komisji Odwoławczej
– Sędzia Główny Mężczyzn
– Sędzia Główny Kobiet
– Starter

4. Uczestnictwo:
- w zawodach mają prawo startu zawodnicy 14-letni i starsi,
- Wydział Szkolenia PZP w uzasadnionych poziomem sportowym przypadkach może wyrazić zgodę na zgłoszenie
młodszych zawodników,
- w zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy i zawodniczki posiadający obywatelstwo polskie oraz obywatele
państw Unii Europejskiej mieszkający na terenie Polski, posiadający licencję zawodnika uprawniającą do
uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, wydaną przez Polski Związek Pływacki,
- prawo startu mają zawodnicy zgłoszeni przez klub/szkołę lub PZP,
- zawodnicy muszą posiadać licencję i aktualne badania lekarskie,
- w przypadku stwierdzenia zgłoszenia do zawodów niezgodnego z regulaminem zawodnik może być dopuszczony
pod warunkiem uiszczenia opłaty porządkowej w wysokości 200 zł; opłatę należy uiścić na odprawie technicznej
na rzecz głównego organizatora,
- w zawodach mogą uczestniczyć w poszczególnych konkurencjach jedynie zawodnicy zgłoszeni w terminie; nie
dopuszcza się dodatkowych zgłoszeń na konferencji technicznej,
- sędzia główny może, w porozumieniu z Delegatem PZP, wykluczyć z zawodów zawodnika za niesportowe
zachowanie, w tym celowe przedłużanie ukończenia wyścigu,
- podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP
5. Program zawodów:
I dzień – 19 grudnia (czwartek)

1
3
5
6
8
10

rozgrzewka 7.30
mężczyźni
50m stylem dowolnym
200m stylem zmiennym
200m stylem grzbietowym
100m stylem motylkowym
100m stylem klasycznym
400m stylem dowolnym

2
4

eliminacje
9.00
kobiety
50m stylem klasycznym
100m stylem grzbietowym

7
9
11
12

200m stylem motylkowym
200m stylem zmiennym
100m stylem dowolnym
1500m stylem dowolnym (najwolniejsze serie)

14
16
17
19
21
23
25
27

I dzień – 19 grudnia (czwartek)
rozgrzewka 15.15, uroczyste otwarcie 16.45, półfinały i finały -17.00
mężczyźni
kobiety
13 1500m stylem dowolnym (najszybsza seria)
50m stylem dowolnym półfinał
15 50m stylem klasycznym półfinał
400m stylem dowolnym finał
18 100m stylem grzbietowym półfinał
200m stylem grzbietowym finał
100m stylem motylkowym półfinał
20 200m stylem zmiennym finał
100m stylem klasycznym półfinał
22 200m stylem motylkowym finał
24 100m stylem dowolnym półfinał
200m stylem zmiennym finał
26 50m stylem klasycznym finał
50m stylem dowolnym finał
28 4x100m stylem dowolnym
4x50m stylem zmiennym

II dzień – 20 grudnia (piątek)
rozgrzewka - 7.30, eliminacje - 9.00
29
31

mężczyźni
50m stylem grzbietowym
400m stylem zmiennym

34
36

100m stylem dowolnym
800m stylem dowolnym (najwolniejsze serie)

38
40
42
44
46
48
50
52

II dzień – 20 grudnia (piątek)
rozgrzewka - 15.30, półfinały i finały - 17.00
mężczyźni
kobiety
37 800m stylem dowolnym (najszybsza seria)
39 50m stylem motylkowym półfinał
800m stylem dowolnym (najszybsza seria)
50m stylem grzbietowym półfinał
41 200m stylem klasycznym finał
43 100m stylem dowolnym finał
400m stylem zmiennym finał
45 100m stylem grzbietowym finał
100m stylem klasycznym finał
100m stylem dowolnym półfinał
47 100m stylem zmiennym półfinał
49 50m stylem motylkowym finał
100m stylem motylkowym finał
51 4x200m stylem dowolnym
50m stylem grzbietowym finał
4x100m stylem zmiennym

30
32
33
35

kobiety
50m stylem motylkowym
100m stylem zmiennym
200m stylem klasycznym
800m stylem dowolnym (najwolniejsze serie)

III dzień – 21 grudnia (sobota)
rozgrzewka - 7.30, eliminacje - 9.00
mężczyźni
53
55
57
59

kobiety
50m stylem grzbietowym
400m stylem dowolnym
100m stylem klasycznym
100m stylem motylkowym

54
56
58
60
61

50m stylem klasycznym
100m stylem grzbietowym
100m stylem zmiennym
200m stylem motylkowym
1500m stylem dowolnym (najwolniejsze serie)

62
64
66
68
70
72
74
76

III dzień – 21 grudnia (sobota)
rozgrzewka - 15.30, półfinały i finały - 17.00
mężczyźni
kobiety
63 50m stylem grzbietowym półfinał
1500m stylem dowolnym (najszybsza seria)
50m stylem klasycznym półfinał
65 400m stylem dowolnym finał
100m stylem zmiennym półfinał
67 100m stylem klasycznym półfinał
100m stylem grzbietowym półfinał
69 100m stylem zmiennym finał
71 100m stylem motylkowym półfinał
200m stylem motylkowym finał
73 50m stylem grzbietowym finał
100m stylem dowolnym finał
75 4x50m stylem zmiennym
50m stylem klasycznym finał
4x100m stylem dowolnym

IV dzień – 22 grudnia (niedziela)
rozgrzewka - 7.30, eliminacje - 9.00
mężczyźni

78
80
82

85
87
89
91
93
95
97

kobiety
77 50m stylem dowolnym
50m stylem motylkowym
79 400m stylem zmiennym
200m stylem klasycznym
81 200m stylem dowolnym
200m stylem dowolnym
83 200m stylem grzbietowym
IV dzień – 22 grudnia (niedziela)
rozgrzewka - 14.30, półfinały i finały - 16.00
mężczyźni
kobiety
84 50m stylem dowolnym półfinał
50m stylem motylkowym półfinał
86 400m stylem zmiennym finał
88 200m stylem dowolnym finał
200m stylem klasycznym finał
90 100m stylem klasycznym finał
100m stylem zmiennym finał
92 100m stylem motylkowym finał
200m stylem dowolnym finał
94 200m stylem grzbietowym finał
100m stylem grzbietowym finał
96 50m stylem dowolnym finał
50m stylem motylkowym finał
98 4x100m stylem zmiennym
4x200m stylem dowolnym
Uroczyste zakończenie zawodów.

6. Przepisy techniczne:
- zawody przeprowadzane są systemem eliminacji, półfinałów (dystanse 50m i 100m) i finałów,
- w konkurencjach, w których rozgrywane są półfinały, do finału kwalifikuje się dwóch pierwszych zawodników
z każdego półfinału oraz czterech z najlepszymi czasami z obu półfinałów,
- konkurencje 800m i 1500m stylem dowolnym oraz sztafety rozgrywane są seriami na czas a najsilniejsze serie tych
konkurencji oraz wszystkie sztafety rozgrywane będą w bloku finałowym,
- rozstawienia serii wszystkich konkurencji dokona organizator na podstawie rankingu sporządzonego z wyników
uzyskanych w ostatnich 12 miesiącach poprzedzających imprezę na pływalni o tej samej długości,
- zawodnicy mają prawo startu w dowolnej ilości konkurencji.
7. Zgłoszenia do zawodów:
zgłoszenia wyłącznie w formie elektronicznej (plik lxf) należy przesłać na adres e-mail l.pustula@vp.pl w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia, plik zaproszenia do pobrania ze strony: www.polswim.pl,
www.omegatiming.pl i www.rawszczyzna.mosir.ostrowiec.pl .; obsługę prowadzi Leszek Pustuła, tel. 604-757-558,
- w zgłoszeniu należy podawać czasy uzyskane w ostatnich 12 miesiącach poprzedzających imprezę na pływalni
o tej samej długości (należy podać miejsce i datę uzyskania wyniku),
- wycofanie zawodnika ze startu bez pobierania opłaty startowej możliwe jest do 24 godzin przed przeprowadzeniem
konferencji technicznej, po udokumentowaniu tego faktu (fax lub e-mail),
- nie zgłoszenie się 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,
- kierownik ekipy lub trener na zawodach musi posiadać aktualne licencje i zaświadczenia o stanie zdrowia
zawodników,
- po opublikowaniu w internecie listy zgłoszonych zawodników zmiany mogą być dokonane wyłącznie na odprawie
technicznej i dotyczyć wycofania zawodnika z konkurencji lub wpisania na miejsce wycofanego zawodnika w tej
samej konkurencji innego reprezentanta tego samego klubu,
- wszystkie komunikaty i informacje dotyczące zawodów oraz wyniki rywalizacji publikowane będą na stronach
www.polswim.pl , www.omegatiming.pl oraz www.rawszczyzna.mosir.ostrowiec.pl .
8. Nagrody:
- w każdej konkurencji przyznaje się odrębnie medale za kategorię „open” i kategorię młodzieżowca 19-23 lat,
- młodzieżowcy startujący zarówno indywidualnie, jak i w sztafetach złożonych wyłącznie z tej kategorii wiekowej
są dwukrotnie klasyfikowani: w kategorii „open” i w swoim roczniku; pozostali zawodnicy są klasyfikowani
wyłącznie w kategorii „open”,
- młodzieżowcy klasyfikowani są na podstawie finału „open” i eliminacji,
- o dodatkowych nagrodach pozaregulaminowych organizator powiadomi na konferencji technicznej trenerów.

9. Zasady finansowania:
- koszty organizacyjne pokrywa organizator,
- koszty uczestnictwa pokrywają zgłaszające kluby,
- opłata startowa wynosi 10 zł od każdego zgłoszonego startu i pobierana jest w całości na rzecz PZP; opłata musi
być uiszczona najpóźniej do końca pierwszego bloku zawodów,
- opłata za listę startową wynosi 10 zł,
- opłata za komplet wyników (komunikat) wynosi 30 zł.
10. Biuro zawodów czynne będzie w sekretariacie Pływalni Rawszczyzna
- w dniu 18 grudnia w godzinach od 13.00 do 20.00
- w dniach zawodów podczas trwania poszczególnych bloków zawodów.
11. Treningi
Pływalnia zostanie udostępniona do treningów i rozgrzewek w dniu 18 grudnia w godzinach od 16.00 do 20.00 oraz
na 1,5 godziny przed rozpoczęciem każdego bloku zawodów (zgodnie z zapisami w punkcie 5 komunikatu „Program
zawodów”).

12. Odprawa techniczna odbędzie się 18 grudnia (środa) o godzinie 20.00 w sali konferencyjnej Pływalni
„Rawszczyzna”.

13. Postanowienia końcowe:
- w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Delegat PZP, który jest jednocześnie
przewodniczącym Komisji Odwoławczej,
- opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie przyjmowane będą w sekretariacie Pływalni „Rawszczyzna” 18 grudnia
(środa) od godziny 13.00 oraz 19 grudnia (czwartek) w trakcie trwania pierwszego bloku zawodów,
- kluby sportowe i inne instytucje dokonujące zgłoszeń zawodników do niniejszych zawodów są zobowiązane do
posiadania zgody zawodników na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją zawodów
oraz zgody na wykorzystanie wizerunku zawodników w celach informacyjnych (prasowych) i promocyjnych,
- zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.

