KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Arena Grand Prix - Puchar Polski w Pływaniu
Lublin, 10 - 11 marca 2018
1. TERMIN ZAWODÓW: 10 – 11 MARCA 2018
2. MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia AQUA Lublin, 20-101 Lublin Al. Zygmuntowskie 4
3. INFORMACJE TECHNICZNE:
- pływalnia - 50 m,
- ilość torów – 10,
- temperatura - 27°C,
- pomiar czasu – automatyczny,
- w czasie trwania zawodów dostępna będzie do rozpływania pływalnia 25 m (Strefa H2O).
4. ORGANIZATOR ZAWODÓW:
- Polski Związek Pływacki,
- Lubelski Okręgowy Związek Pływacki,
- KU AZS UMCS w Lublinie,
- Urząd Miasta Lublin,
- MOSIR Bystrzyca Sp. z o.o. w Lublinie.
5. ZASADY FINANSOWANIA:
- koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy,
- koszty uczestnictwa ponoszą kluby,
- opłata startowa wynosi 15 zł od każdego zgłoszonego startu i płatna jest wyłącznie przelewem na konto
PZP Nr 90 1020 1026 0000 1502 0015 2132 do dnia 5.03.2018 (niezbędna kopia potwierdzenia),
- opłata za listę startową – 20 zł, pobierana na miejscu przez bezpośredniego Organizatora
- niezgłoszenie się na start bez względu na przyczynę, powoduje nałożenie na klub opłaty regulaminowej
w wysokości 50 zł,
6. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:
Według ustaleń Prezydium Kolegium Sędziów Polskiego Związku Pływackiego
7. ZASADY UCZESTNICTWA:
- według zasad generalnych Regulaminu Imprez Centralnych PZP,
- w zawodach mają prawo startu zawodnicy14 letni i starsi, zgłoszeni przez klub lub PZP,
- w zawodach mają prawo startu zawodnicy posiadającą status aktywny w SEL.
8. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW – według zasad generalnych:
- Zgłoszenia zawodnika do startu może dokonać macierzysty klub, szkoła mistrzostwa sportowego,
okręgowy związek pływacki lub PZP.
- Podmiot zgłaszający zawodnika musi mieć uregulowane zobowiązania finansowe w stosunku do PZP
(składka członkowska, opłaty regulaminowe, kary i inne).
- Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z potwierdzeniem ważności badań lekarskich zawodników
na czas trwania zawodów.
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- Zgłoszenia do zawodów dokonywane są za pośrednictwem systemu SEL PZP przez osobę
uprawnioną: Administratora z ramienia podmiotu zgłaszającego.
- Zgłoszeń należy dokonywać w terminie do godziny 24.00 dnia 5 marca 2018 r. – jest to ostateczny
termin zgłoszeń zawodników. W zawodach mogą uczestniczyć, w poszczególnych konkurencjach,
jedynie zawodnicy zgłoszeni w terminie. Nie dopuszcza się dodatkowych zgłoszeń na konferencji
technicznej i w trakcie zawodów - dotyczy również zgłaszania zawodnika w miejsce innego zawodnika
tego samego klubu, o ile regulamin danych zawodów nie stanowi inaczej.
- Warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest posiadanie przez niego statusu
AKTYWNY w SEL. Brak statusu AKTYWNY może być spowodowany: brakiem wniesienia opłaty
licencyjnej na dany rok; brakiem aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia (skan lub zdjęcie badań
musi być zamieszczony w SEL); brakiem ważnego oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych
osobowych (skan lub zdjęcie oświadczenia musi być zamieszczony w SEL); brakiem wniesienia składki
członkowskiej przez klub macierzysty na rzecz OZP lub PZP.
- Warunkiem przyjęcia całego zgłoszenia klubu jest dołączenie do zgłoszenia skanu lub zdjęcia
dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty startowej.
- Od godziny 24.00 cztery dni przed terminem konferencji technicznej (ostateczny termin zgłoszeń) do
zakończenia konferencji technicznej przyjmowane będą wyłącznie wykreślenia zawodników
zgłoszonych w terminie, lecz wniesiona opłata startowa nie będzie zwracana.
- Lista zgłoszonych zawodników zostanie opublikowana w Internecie na stronie PZP nie później niż 48
godzin przed terminem odprawy technicznej.
- Lista startowa zostanie opublikowana niezwłocznie po zakończeniu odprawy technicznej.
- Warunkiem umieszczenia zawodnika na liście zgłoszonych zawodników i na liście startowej jest
dokonanie opłaty startowej zgodnej z obowiązującym Taryfikatorem Opłat PZP i w formie oraz
terminie określonych w komunikacie organizacyjnym zawodów.
9. PUNKTACJA I NAGRODY: zgodnie z Regulaminem Arena Grand Prix - Puchar Polski w Pływaniu pkt. 5.7 i 7.2.
10. PUBLIKACJA WYNIKOW: – wszystkie komunikaty organizacyjne i techniczne , listy zgłoszonych
klubów i zawodników, wyniki zawodów będą publikowane na stronach www.polswim.pl
i www.megatiming.pl/centralne .
11. PROGRAM ZAWODÓW:
piątek 9.03.2018
trening 17.00 - 20.00 – 8 torów
sobota 10.03.2018
rozgrzewka: 7.30 – 8.50

zawody (I BLOK) – 9.00

1.1
3.1
5.1
7.1
9.1

KOBIETY
200 m st. dowolnym (5 serii)
100 m st. klasycznym (5 serii)
50 m st. motylkowym (5 serii)
200 m st. grzbietowym (5 serii)
800 dowolnym (3 serie)

1.2
3.2
5.2
7.2
9.2

200 m st. dowolnym
100 m st. klasycznym
50 m st. motylkowym
200 m st. grzbietowym
800 dowolnym
rozgrzewka: 15.00 – 16.35

KOBIETY
10.1 100 m st. dowolnym (5 serii)
12.1 50 m st. klasycznym (5 serii)

2.1
4.1
6.1
8.1

MĘŻCZYŹNI
200 m st. dowolnym (5 serii)
100 m st. klasycznym (5 serii)
50 m st. motylkowym (5 serii)
200 m st. grzbietowym (5 serii)

pozostałe serie
2.2 200 m st. dowolnym
4.2 100 m st. klasycznym
6.2 50 m st. motylkowym
8.2 200 m st. grzbietowym

uroczyste otwarcie: 16.45

zawody (II BLOK) – 17.00

MĘŻCZYŹNI
11.1 100 m st. dowolnym (5 serii)
13.1 50 m st. klasycznym (5 serii)
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14.1
16.1
18.1
20.1

200 m st. motylkowym (5 serii)
100 m st. grzbietowym (5 serii)
200 m st. zmiennym (5 serii)
400 m. st. dowolnym (3 serie)

10.2
12.2
14.2
16.2
18.2
20.2

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

niedziela 11.03.2018
rozgrzewka: 7.30 – 8.50

15.1 200 m st. motylkowym (5 serii)
17.1 100 m st. grzbietowym (5 serii)
19.1 200 m st. zmiennym (5 serii)
21.1 400 m. st. dowolnym (3 serie)
pozostałe serie
11.2 100 m st. dowolnym
13.2 50 m st. klasycznym
15.2 200 m st. motylkowym
17.2 100 m st. grzbietowym
19.2 200 m st. zmiennym
21.2 400 m. st. dowolnym

zawody (III BLOK) – 9.00

22.1
24.1
26.1
28.1
30.1

KOBIETY
400 m st. zmiennym (3 serie)
50 m st. dowolnym (5 serii)
200 m st. klasycznym (5 serii)
100 m st. motylkowym (5 serii)
50 m st. grzbietowym (5 serii)

22.2
24.2
26.2
28.2
30.2

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

MĘŻCZYŹNI
23.1 400 m st. zmiennym (3 serie)
25.1 50 m st. dowolnym (5 serii)
27.1 200 m st. klasycznym (5 serii)
29.1 100 m st. motylkowym (5 serii)
31.1 50 m st. grzbietowym (5 serii)
32.1 1500 m st. dowolnym (3 serie)
pozostałe serie
23.2 400 m st. zmiennym
25.2 50 m st. dowolnym
27.2 200 m st. klasycznym
29.2 100 m st. motylkowym
31.2 50 m st. grzbietowym
32.2 1500 m st. dowolnym

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- konferencja techniczna odbędzie się 9 marca 2018 (piątek) o godz. 20.00 w sali konferencyjnej hotelu
Victoria, ul. Narutowicza 58/60, Lublin,
- podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP,
- w sprawach nie objętych regulaminem decyduje delegat PZP,
- podczas trwania zawodów do dyspozycji uczestników zostanie udostępniona pływalnia 25 metrowa Strefa H2O.
13. BIURO ZAWODÓW: mieści się w budynku pływalni i jest czynne w dniu 9 marca 2018 roku
w godzinach 15.00 - 20.00 oraz w czasie trwania zawodów.
ORGANIZATOR
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