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KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY 

 

MISTRZOSTW  POLSKI  JUNIORÓW  15  LAT  W  PŁYWANIU 

 

Pod patronatem  

Burmistrza Miasta Dębicy Pawła Wolickiego 
 

 

1. Termin i miejsce zawodów 

 

Dębica 1-3.03.2013. 

Pływalnia Miejskiego Ośrodka i Sportu i Rekreacji     Dębica ul. Sportowa 26 

 

2. Organizator 
 

Polski Związek Pływacki 

Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki 

Urząd Miasta Dębicy 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy 
 

3. Uczestnictwo (wg zasad generalnych) 
 

3.1. W zawodach mają prawo startu zawodnicy: 

- zgłoszeni przez klub, szkołę lub PZP, 

- posiadający aktualną licencję, 

- posiadający aktualne badania lekarskie, 

- posiadają klubowe ubezpieczenie NW 

- w zawodach mają prawo startu zawodnicy 15 letni. 

3.2. W przypadku stwierdzenia zgłoszenia do zawodów niezgodnego z regulaminem, 

zawodnik może być dopuszczony pod warunkiem uiszczenia opłaty porządkowej w wyso-

kości 200 zł. Opłatę należy uiścić na odprawie technicznej na rzecz głównego organizatora. 
 

3.3. W zawodach mogą uczestniczyć w poszczególnych konkurencjach jedynie zawodnicy 

zgłoszeni w terminie. Nie dopuszcza się dodatkowych zgłoszeń na konferencji technicznej.  
 

 

4. Program zawodów 
 

1.03.2013. (piątek)   godz.   8:00 – rozgrzewka 

      godz.   9:00 – eliminacje 

      godz. 15:45 – rozgrzewka 

      godz. 16:45 – uroczyste otwarcie zawodów 

      godz. 17:00 – finały 
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2.03.2013. (sobota)   godz.   8:00 – rozgrzewka 

      godz.   9:00 – eliminacje 

      godz. 15:45 – rozgrzewka  

      godz. 17:00 – finały 

 

3.03.2013. (niedziela)  godz.   8:00 – rozgrzewka 

      godz.   9:00 – eliminacje 

      godz. 15:00 – rozgrzewka    

      godz. 16:00 – finały 

      uroczyste zakończenie zawodów 

 

I dzień   1.03.2013. 

Kobiety Mężczyźni 

4.1 50 m st. dowolnym 4.2 50 m st. dowolnym 

4.3 50 m st. klasycznym 4.4 50 m st. klasycznym 

4.5 100 m st. motylkowym 4.6 100 m st. motylkowym 

4.7 200 m st. dowolnym 4.8 200 m st. dowolnym 

 4.9 200 m st. grzbietowym  4.10 200 m st. grzbietowym 

4.11 400 m st. zmiennym 4.12 400 m st. zmiennym 

4.13 4x200 m st. dowolnym 4.14 4x200 m st. dowolnym 

II dzień    2.03.2013. 

4.15 50 m st. motylkowym 4.16 50 m st. motylkowym 

4.17 50 m st. grzbietowym 4.18 50 m st. grzbietowym 

 4.19 400 m st. dowolnym 4.20 400 m st. dowolnym 

4.21 200 m st. klasycznym 4.22 200 m st. klasycznym 

4.23 200 m st. zmiennym 4.24 200 m st. zmiennym 

4.25 4x100 m st. dowolnym 4.26 4x100 m st. dowolnym 

III dzień    3.03.2013. 

4.27 200 m st. motylkowym 4.28 200 m st. motylkowym 

4.29 100 m st. dowolnym 4.30 100 m st. dowolnym 

4.31 100 m st. grzbietowym 4.32 100 m st. grzbietowym 

4.33 100 m st. klasycznym 4.34 100 m st. klasycznym 

4.35 100 m st. zmiennym  4.36 100 m st. zmiennym 

4.37 800 m st. dowolnym 4.38 1500 m st. dowolnym 

4.39 4x100 m st. zmiennym 4.40 4x100 m st. zmiennym 

 

5. Przepisy techniczne (wg zasad generalnych). 
 

5.1.Zawody zostaną przeprowadzone na pływalni 25 m, ilość torów 8, pomiar czasu 

elektroniczny. 

5.2. Zawody przeprowadzane są systemem eliminacji i finałów. Konkurencje 800 m  

i 1500 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 podstawie 

wyników uzyskanych na tej samej długości pływalni, nie wcześniej niż w roku 

kalendarzowym poprzedzających imprezę. 

5.3. We wszystkich konkurencjach przeprowadzanych systemem eliminacji i finałów 

rozgrywane są finały „A” i „B”. 
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5.4. Jeżeli w eliminacjach w danej konkurencji startuje mniej niż 16 zawodników – finału „B” 

nie rozgrywa się. Zawodnicy z czasami 9 i 10 stanowią rezerwę do finału „A”. Wycofanie 

zawodnika z finału „A” lub „B” może być dokonane najpóźniej do 30 min. Po 

zakończeniu danej konkurencji – wycofanie zawodnika po tym czasie powoduje nałożenie 

opłaty regulaminowej w wysokości 50 zł. 

5.5. Zawodnik ma prawo startu w 5 konkurencjach indywidualnych, lecz nie więcej niż 

w 2 konkurencjach indywidualnych i sztafecie dziennie. 

 

6. Zgłoszenia (wg zasad generalnych). 
 

6.1. Zgłoszenie do zawodów – należy przesłać w formie elektronicznej (*.lxf), 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.02.2013. na adres e-mail: 

tomasz.bachorz@op.pl  Zgłoszenia należy wprowadzić za pomocą Splash Entry Editor.  

Zaproszenie do pobrania  na stronach www.polswim.pl i www.omegatiming.pl   

6.2.Kopię zgłoszenia należy w tym samym terminie obowiązkowo przesłać do 

Przewodniczącego Komisji Pływania PZP komisja@kppzp.pl oraz do Podkarpackiego 

Okręgowego Związku Pływackiego na adres pozp@onet.eu 

6.3. Zgłoszenie musi się składać z alfabetycznej listy zawodników z podaniem roku 

urodzenia, numeru licencji zawodnika, nazwy i numeru klubu, nazwy i numeru szkoły 

sportowej, wykazu konkurencji, do których zawodnik zostaje zgłoszony i potwierdzenia 

posiadania przez wszystkich zawodników aktualnych badań lekarskich.  

6.4. 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. 

6.5. Zgłoszenie musi być podpisane przez przedstawiciela klubu upoważnionego do 

podejmowania zobowiązań finansowych oraz przez trenera koordynatora klubu/sekcji.  

6.6. Zgłoszenie nie zawierające wszystkich danych lub nadesłane po terminie mogą być 

uwzględnione po uiszczeniu opłaty porządkowej 200 zł. 

6.7. Opłata startowa wynosi 10 zł od każdego zgłoszonego startu i pobierana jest w całości na 

rzecz PZP i musi być uiszczona najpóźniej do końca pierwszego bloku zawodów. 

6.8. Wycofanie zawodnika ze startu bez pobrania opłaty startowej możliwe jest do 24 godz. 

przed przeprowadzeniem konferencji technicznej, po udokumentowaniu tego faktu (fax 

lub e-mail). 

6.9.Niezgłoszenie 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. 

6.10.  Wycofanie z finału A lub B może być dokonane najpóźniej do 30 min po zakończeniu 

danej konkurencji – wycofanie zawodnika po tym czasie powoduje nałożenie opłaty 

regulaminowej w wysokości 50 zł. Wycofanie zawodnika z eliminacji powoduje 

nałożenie opłaty regulaminowej w wysokości 50 zł. 

6.11. Kierownik ekipy zobowiązany jest do posiadania licencji zawodników,  

książeczek z aktualnymi badaniami lekarskimi zawodnika oraz kserokopii 

klubowego ubezpieczenia NW i okazania ich w razie potrzeby. 

mailto:tomasz.bachorz@op.pl
http://www.polswim.pl/
http://www.omegatiming.pl/
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6.12. Zgłoszenia bez podanych numerów licencji zawodnika i klubu (cyfrowego) nie będą 

uwzględniane. Po opublikowaniu w Internecie listy zgłoszonych zawodników zmiany 

mogą być dokonane wyłącznie na odprawie technicznej i mogą dotyczyć: 

- wycofania zawodnika z konkurencji, 

- wpisania na miejsce wycofanego zawodnika w tej samej konkurencji innego 

reprezentanta tego samego klubu. 
 

7. Zakwaterowanie i wyżywienie 
 

7.1. Organizator może zapewnić noclegi i wyżywienie od obiadu w dniu 28.02.2013. do 

kolacji w dniu 3.03.2013. 
 

- Zamówienie na zakwaterowanie i wyżywienie, z zaznaczeniem preferowanego 

miejsca zakwaterowania, należy przesłać do dnia 4.02.2013. wg załączonego wzoru na 

adres organizatora:   
 

Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki 

 35-011 Rzeszów ul. Pułaskiego 13 a 

 tel/fax: 017 85 360 46 e-mail: pozp@onet.eu 
 

- Ewentualna korekta zamówienia do dnia 10.02.2013. Po tym terminie opłaty 

będą pobierane zgodnie z zamówieniem. 
 

- Zamówienie na zakwaterowanie i wyżywienie musi być podpisane przez Prezesa 

Klubu i Głównego Księgowego (proszę o przysłanie pocztą oryginału zamówienia). 
 

- W zamówieniu prosimy podać nurt telefonu osoby odpowiedzialnej za zamówienie 

oraz zaznaczyć czy ekipa przyjeżdża na zawody własnym środkiem transportu. 
 

- Wszystkie świadczenia płatne gotówką w dniu przyjazdu w biurze zawodów. 
 

7.2. Miejsca zakwaterowania i wyżywienia, cena osobodnia (nocleg i wyżywienie) 
 

- Hotel GOLD w Dębicy (ilość miejsc ograniczona)  120 zł 

ul. Sportowa 22 

 

- Ośrodek Wypoczynkowy GRAND Chotowa 87c 

Hotel GRAND       145 zł    

Zespoły pokoi gościnnych i domki    115 zł 

 

- Hotel POLONEZ  Dębica     120 zł 

ul. Metalowców 25 (dla osób z własnym transportem ok.4 km od pływalni) 

 

- ilość miejsc w poszczególnych miejscach zakwaterowania ograniczona, organizator 

kwateruje wg kolejności zgłoszeń, 

- zakwaterowanie w w/w miejscach odbywa się pośrednictwem organizatora, 
 

- prosimy o wypełnienie załączonej do komunikatu listy osób korzystających 

z noclegów i wyżywienia i złożenie jej w dniu przyjazdu w biurze zawodów. 
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8. Zasady finansowania: 
 

- koszty organizacyjne pokrywa organizator, 

- koszty uczestnictwa ponoszą kluby, 

- opłata startowa – 10 zł od zgłoszonego startu, 

- opłata za listę startową – 20 zł, 

- komplet komunikatów – 30 zł. 

 

9. Nagrody:  wg zasad generalnych 

 

10. Publikacja wyników:  

 

Wszystkie komunikaty organizacyjne i techniczne, wyniki zawodów będą publikowane na 

bieżąco na stronach internetowych www.polswim.pl i www.omegatiming.pl  

 

11. Postanowienia końcowe (wg zasad generalnych). 
 

10.1. Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP. 
 

10.2. Konferencja techniczna odbędzie się w dniu 28.02.2013. o godz. 20:00 w Domu Sportu 

obok Hotelu GOLD Dębica ul. Sportowa 22. 
 

10.3. Biuro zawodów w holu Hotelu GOLD Dębica ul. Sportowa 22 czynne w dniu   

28.02.2013. od godz. 10:00-20:00. Biuro zawodów będzie również czynne przez cały 

okres trwania zawodów. 
 

10.4. Oficjalny trening dla zawodników w dniu 28.02.2013. w godz. 16:00 - 19:30. 
 

10.5. O sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Delegat PZP, który jest 

jednocześnie przewodniczącym Komisji Odwoławczej. 
 

10.6. Ewentualne protesty należy składać na piśmie sędziemu głównemu zawodów nie 

później niż 30 min. od zaistnienia przyczyny, wpłacając jednocześnie vadium 

w wysokości 200 zł. W przypadku uwzględnienia protestu vadium zostanie zwrócone. 

Protest bez vadium nie będzie rozpatrywany. 
 

 

 
 

 

 

 

         Organizator 

 

Podkarpacki  

Okręgowy Związek Pływacki 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.polswim.pl/
http://www.omegatiming.pl/
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MISTRZOSTWA  POLSKI  JUNIORÓW  15 LAT   

W  PŁYWANIU 

Dębica 1-3.03.2013. 

 
 

 

............................................................................................................................. .... 
nazwa klubu – pieczęć klubowa 

 

................................................................................................................................. 
Preferowane miejsce zakwaterowania 

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

Nazwisko i telefonu osoby odpowiedzialnej za rezerwację 

 

Ekipa przyjeżdża własnym środkiem transportu (prosimy zaznaczyć):    TAK      NIE 

 

 

wyżywienie (wpisać ilość posiłków) 

 

data śniadanie obiad kolacja 
suchy 

prowiant 

28.02.2013. X   X 

1.03.2013.    X 

2.03.2013.    X 

3.03.2013.     

Razem:     
 

Zakwaterowanie (wpisać ilości osób) 
 

 
zawodnicy trenerzy 

osoby 

towarzyszące Razem 

Data K M K M K M 

28.02/1.03        

1.03/2.03        

2.03/3.03        

        
 
 

 

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

pieczątka i podpis Głównego Księgowego      pieczątka i podpis Prezesa klubu 
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Lista osób 

korzystających z noclegów i wyżywienia 
 

 

 

w dniach .......................................................................................... 

 

 

klub ................................................................................................. 

 

Lp 

 
Nazwisko i imię podpis 

1   
2   

3   

4   
5   
6   

7   

8   
9   

10   

11   

12   
13   
14   

15   

16   
17   
18   

19   

20   
 

 

 

 

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

        podpis kierownika 


