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1. Termin  i  miejsce  zawodów: 

 

06 - 08 lipca 2012 r. 

kryta pływalnia: Szczeciński Dom Sportu ul. Wąska 16  71-415 Szczecin 

basen „Floating Arena” (50 metrowy) 

 

Organizator: 

 Polski Związek Pływacki 

 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 

 Urząd  Miasta Szczecin 

 Zachodniopomorski Okręgowy Związek Pływacki 

 Miejski Klub Pływacki w Szczecinie  
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2. Kierownictwo  zawodów: 

   

 Komisja sędziowska: 
  

  Ryszard          Nowak  -  Sędzia główny mężczyzn 

  Eugeniusz Waraksa  -  Sędzia główny kobiet 
 

Józef  Psujek   -  Naczelnik zawodów 

  ………………………                     -  Przewodniczący Komisji Odwoławczej 

 
3. Uczestnictwo: 

 według zasad generalnych 

 podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP 

 w zawodach mają prawo startu zawodnicy 14-letni, zgłoszeni przez klub/szkołę lub PZP 

 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 PZP 

 zawodnicy muszą posiadać aktualne: licencję oraz badania lekarskie (kierownik 

ekipy jest zobowiązany do okazania ich w razie potrzeby) 

 w zawodach mogą uczestniczyć w poszczególnych konkurencjach jedynie 

zawodnicy zgłoszeni w terminie; nie dopuszcza się dodatkowych zgłoszeń               

na konferencji technicznej 

 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 

 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); wycofanie zawodnika po tym 

terminie powoduje nałożenie opłaty regulaminowej w wysokości 50 złotych 

 wycofanie z finału „A” i „B” może być dokonane najpóźniej do 30 minut                 

po zakończeniu danej konkurencji – wycofanie zawodnika po tym czasie powoduje 

nałożenie opłaty regulaminowej w wysokości 50 złotych 

 Sędzia Główny może, w porozumieniu z Delegatem PZP, wykluczyć  z zawodów 

zawodnika za nie sportowe zachowanie, w tym celowe przedłużanie ukończenia 

wyścigu 
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4. Program  zawodów: 

 

 

I dzień     piątek     06.07.2012 r.  
 

rozgrzewka godz. 7:45 – 8:55    eliminacje godz. 9:00 

rozgrzewka godz. 15:30 – 16:45      finały godz. 17:00 

uroczyste otwarcie zawodów godz. 16:50 

Dziewczęta Chłopcy 

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 4 x 200 m st. dowolnym 4.14 4 x 200 m st. dowolnym 
 

II dzień     sobota     07.07.2012 r.  
 

rozgrzewka godz. 7:45 – 8:55     eliminacje godz. 9:00 

rozgrzewka godz. 15:45 – 16:55      finały godz. 17:00 

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 4 x 100 m st. dowolnym 4.26 4 x 100 m st. dowolnym 
 

III dzień     niedziela     08.07.2012 r. 
 

rozgrzewka godz. 7:45 – 8:55     eliminacje godz. 9:00 

rozgrzewka godz. 14:45 – 15:55      finały godz. 16:00 

uroczyste zakończenie zawodów ok. godz. 18:00 

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 

4.35 800 m st. dowolnym 4.36 1500 m st. dowolnym 

4.37 4 x 100 m st. zmiennym 4.38 4 x 100 m st. zmiennym 
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5. Przepisy  techniczne: 

 długość pływalni 50 m, głębokość 2,24 m, 10 torów, temperatura wody 28°C 

 pomiar czasu elektroniczny 

 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 poprzedzającym imprezę 

 we wszystkich konkurencjach przeprowadzanych systemem eliminacji i finałów, 

rozgrywane są finały „A” i „B” 

 zawodnik ma prawo startu w 5 konkurencjach indywidualnych, lecz nie więcej      

niż   2 konkurencjach indywidualnych i sztafecie dziennie 

 

6. Zgłoszenia: 

 według zasad generalnych 

 zgłoszenie do zawodów w formie elektronicznej (plik lxf – Splash Entry Editor), 

należy przesłać na adres bojard@poczta.onet.pl w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 22.06.2012 r. (Zbigniew Jardzioch tel. 601 625 181); obowiązują czasy    

z rankingu europejskiego 

 po opublikowaniu w Internecie listy zgłoszonych zawodników zmiany mogą         

być dokonane wyłącznie na odprawie technicznej i dotyczyć: 

- wycofania zawodnika z konkurencji 

- wpisania na miejsce wycofanego zawodnika w tej samej konkurencji innego 

reprezentanta tego samego klubu 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bojard@poczta.onet.pl
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Zakwaterowanie  i  wyżywienie 

Organizator dla uczestników mistrzostw zapewnia noclegi i wyżywienie od obiadu w dniu 05.07.2012 r. 

do kolacji 08.07.2012 r. (ewentualnie prowiant), w Domach Studenckich Zachodniopomorskiego 

Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie: 

 Dom Studencki „Amicus” ul. Chopina 55 

 Dom Studencki „Arkona” ul. Chopina 61 

 Dom Studencki „Andromeda” ul. Chopina 59 

Koszt osobodnia 110 złotych. 

W ramach pobytu dla ekip korzystających z usług MKP Szczecin zapewniamy bezpłatny transport 

uczestników: na eliminacje (po eliminacjach powrót indywidualny), na finały oraz powrót po zakończeniu 

finałów, na trasie Osiedle Akademickie – basen SDS – Osiedle Akademickie.  

Zamówienia wyłącznie poprzez Miejski Klub Pływacki w Szczecinie 

 

Zamówienie na zakwaterowanie i wyżywienie należy przesłać do dnia 10.06.2012 r. na załączonych 

drukach na adres Bartosz Olszewski  bartolszewski@poczta.onet.pl   tel. 694 836 490  

 

Ewentualne korekty zamówienia przyjmowane będą do dnia 28.06.2012 r. Po tym terminie opłaty 

pobierane będą zgodnie z zamówieniem.  

W zamówieniu prosimy podać kontakt telefoniczny do osoby odpowiedzialnej za złożone 

zamówienie. 

Zamówienie na zakwaterowanie i wyżywienie musi być podpisane przez Prezesa Klub  i Głównego 

Księgowego.    

Podstawą zakwaterowania jest skierowanie wystawione przez MKP Szczecin po dokonaniu 

płatności w dniu przyjazdu w biurze zawodów – gotówką. Istnieje możliwość zapłaty przelewem   

po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem: tel. 91 423 32 81, tel./fax. 91 422 93 82  

numer konta bankowego: ING Bank Śląski o/Szczecin: 81 1050 1559 1000 0022 2781 3314 

Biuro zawodów: 

– w dniu 05.07.2012 r. czynne w godz. 9:00 – 21:00 w Domu Studenckim „Andromeda” 

– w pozostałych dniach mistrzostw na pływalni 

 Szczecińskiego Domu Sportu (ul. Wąska 16, 71-415 Szczecin) pokój nr 13 i 14 
 

 

 

mailto:bartolszewski@poczta.onet.pl
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7. Nagrody: 

 według zasad generalnych 

 

8. Zasady  finansowania: 

 koszty organizacji pokrywa organizator 

 koszty uczestnictwa ponoszą kluby 

 opłata startowa wynosi 10 złotych od każdego zgłoszonego startu i pobierana jest    

w całości na rzecz PZP i musi być uiszczona najpóźniej do końca pierwszego bloku 

zawodów 

 komplet komunikatów: 25 złotych 

 

9. Postanowienia końcowe: 

 w sprawach nie objętych regulaminem decyduje Delegat PZP, który jest 

jednocześnie przewodniczącym Komisji Odwoławczej 

 odprawa techniczna odbędzie się w dniu 05.07.2012 r. (czwartek)  o godz. 20:00,  

w stołówce znajdującej się na terenie Osiedla Akademickiego 

 pływalnia do treningu zostanie udostępniona 05.07.2012 r. (czwartek)  

w godz. 15:00 – 19:00 

 lekarz zawodów pełni dyżur w czasie zawodów i rozgrzewki 

 wyniki zawodów będą publikowane na bieżąco, po zakończeniu każdej konkurencji 

na stronie internetowej: www.omegatiming.pl 

 

 

http://www.omegatiming.pl/
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ZAMÓWIENIE   ZAKWATEROWANIA  I  WYŻYWIENIA 

na  Mistrzostwa  Polski  Juniorów Młodszych 14 lat 

 

Szczecin  06 – 08.07.2012 r. 

 

Nazwa  klubu 
    ………………...………………………………………………………….…… 
 

Telefon  kontaktowy 
    …………………………………………………………………………............ 
 

Potwierdzam, że wszyscy startujący zawodnicy w MP Juniorów Młodszych 14 lat posiadają 
 

aktualne: licencję oraz badania lekarskie ..………………………………………................................. 

                                  (podpis osoby odpowiedzialnej za ekipę) 

 

1. Zamówienie  zakwaterowania 

  

 

 

Dzień 

Zawodnicy Trenerzy  

Razem 
K M K M 

05/06.07.2012      

06/07.07.2012      

07/08.07.2012      

Razem      

 

2. Zamówienia  wyżywienia  (wpisać  liczbę  posiłków) 

Dzień Śniadanie Obiad Kolacja 
 

05.07.2012 r.    

06.07.2012 r.    

07.07.2012 r.    

08.07.2012 r.    

 prowiant: 

Razem    

 

 

 

…………………………………………..     …………………………………………. 
           Główny Księgowy          Prezes Klubu 


