KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY LETNICH MISTRZOSTW POLSKI
JUNIORÓW 15 LETNICH W PŁYWANIU
19-21.07.2013 OŚWIĘCIM
1.Termin i miejsce zawodów:
19-21.07.2013 r. – Kryta Pływalnia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu,
ul. Chemików 2, 32-600 Oświęcim
tel. 033/ 842-32-19 fax 842-32-19
długośd pływalni – 50m, ilośd torów – 8, temperatura wody – 27 st. C
pomiar czasu - elektroniczny
2.Organizatorzy:
 Polski Związek Pływacki
 UKP „Unia” Oświęcim
 MOSiR Oświęcim
3.Zasady uczestnictwa:
 w zawodach mają prawo startu zawodnicy 15 letni
4.Program zawodów:
I dzień zawodów – 19.07.2013
eliminacje
otwarcie zawodów
finały

godz. 09:00
godz. 16:45
godz. 17:00
dziewczęta

1. 50 m st. dowolnym
3. 50 m st. klasycznym
5. 100 m st. motylkowym
7. 200 m st. dowolnym
9. 200 m st. grzbietowym
11. 400 m st. zmiennym
13. 4 x 200 m st. dowolnym

eliminacje
finały

II dzień zawodów – 20.07.2013
godz. 09:00
godz. 17:00
dziewczęta
chłopcy

15. 50 m st. motylkowym
17. 50 m st. grzbietowym
19. 400 m st. dowolnym
21. 200 m st. klasycznym
23. 200 m st. zmiennym
25. 4 x 100 m st. dowolnym

eliminacje
finały

chłopcy
2. 50 m st. dowolnym
4. 50 m st. klasycznym
6. 100 m st. motylkowym
8. 200 m st. dowolnym
10. 200 m st. grzbietowym
12. 400 m st. zmiennym
14. 4 x 200 m st. dowolnym

16. 50 m st. motylkowym
18. 50 m st. grzbietowym
20. 400 m st. dowolnym
22. 200 m st. klasycznym
24. 200 m st. zmiennym
26. 4 x 100 m st. dowolnym

III dzień zawodów – 21.07.2013
godz. 9:00
godz. 16:00
dziewczęta
chłopcy

27. 200 m st. motylkowym
29 100 m st. dowolnym
31. 100 m st. grzbietowym
33. 100 m st. klasycznym
35. 800 m st. dowolnym
37. 4 x 100 m st. zmiennym

28. 200 m st. motylkowym
30. 100 m st. dowolnym
32. 100 m st. grzbietowym
34. 100 m st. klasycznym
36. 1500 m st. dowolnym
38. 4 x 100 m st. zmiennym

5.Przepisy techniczne:
5.1 Zawody przeprowadzane są systemem eliminacji i finałów. Konkurencje 800 i 1500 stylem dowolnym
oraz wyścigi sztafetowe rozgrywane są seriami na czas. Najsilniejsze serie tych konkurencji oraz wszystkie
sztafety rozgrywane będą w bloku finałowym po południu. Rozstawienia serii tych konkurencji dokona Komisja
Pływania na podstawie wyników uzyskanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
5.2 We wszystkich konkurencjach przeprowadzonych systemem eliminacji i finałów są rozgrywane finały „A”
i „B” ( zgodnie z regulaminem imprez centralnych)
5.3 Zawodnicy mają prawo do startu w 5 konkurencjach indywidualnych, lecz nie więcej niż 2 konkurencje
indywidualne i sztafeta dziennie.
6. Zgłoszenia do zawodów (do dnia 09.07.2013) należy przesład w formie pliku .lxf na adres:
e-mail:
zawody@swimart.pl
telefon:
501 689 458 (p. Artur Żak)
7. Zamówienie na zakwaterowanie i wyżywienia ( do dnia 30.06.2013 ) na załączonych drukach należy przesład
na adres:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu
ul. Chemików 1
32- 600 Oświęcim
tel. /fax
033-842-32-19
e-mail:
plywalnia@mosir.oswiecim.pl, moniag1@onet.eu
telefon
501 432 441 (p. Monika Grzeszkowiak)
Miejsce zakwaterowania i wyżywienia:
 Hotel „Adria” ul. Wawelska 4, Bieruo
- 130 zł/osobodzieo
(ok. 8km od pływalni )
 Hotel „Salezjanie” ul. Jagiełły 10, Oświęcim
- 105 zł/osobodzieo
(ok. 4 km od pływalni, łatwy transport komunikacją miejską)
 Pensjonat WIR ul. Wadowicka 44, Poręba
- 110 zł/osobodzieo
(ok. 5km od pływalni)
 Hotel MDSM ul. Legionów 1, Oświęcim
- 130 zł/osobodzieo
(ok. 4 km od pływalni, łatwy transport komunikacją miejską)
o miejscu zakwaterowania decyduje kolejnośd zgłoszeo.
Możliwośd korekty zamówienia do dnia 10 lipca 2013 r.
8. Nagrody:
8.1 Według zasad generalnych
9.Zasady finansowania:
 Koszty organizacji pokrywa organizator
 Koszty uczestnictwa ponoszą kluby
 Opłata startowa – 10 zł osobo/start, opłata ta musi byd uiszczona do zakooczenia I bloku zawodów.
 Nie zgłoszenie się na start powoduje nałożenie na klub opłaty regulaminowej - 50 zł, bez
względu na przyczynę absencji.
 Opłata za komunikaty – 40 zł (komplet) lub lista startowa – 10 zł, każdy blok zawodów – 5 zł
10.Postanowienia koocowe:
 Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP
 W sprawach nie objętych regulaminem decyduje delegat PZP, który jest jednocześnie przewodniczącym
komisji odwoławczej
 Organizator zapewnia pływalnię do treningu w dniu 18.07.2013 w godzinach 17.00 – 20.00
 Organizator zapewnia pływalnię do przeprowadzenia rozgrzewki 1,5 godziny przed rozpoczęciem każdego
bloku
Konferencja techniczna odbędzie się w dniu 18.07.2013 o godz. 20:00
„Olimpijski” ul. Chemików 2 , Oświęcim
Otrzymują:
1. PZP Warszawa
2. Komisja Pływania – Kraków

w sali konferencyjnej Hotelu
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