
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 

Zimowych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych 14 lat w Pływaniu 

Lublin,  3 - 5 marca 2017 

rozgrywanych w roku 700-lecia Miasta Lublin 

 
 

1. TERMIN ZAWODÓW:  

3 - 5 MARCA 2017 

 

2. MIEJSCE ZAWODÓW:   

Pływalnia AQUA  Lublin, 20-101 Lublin Al. Zygmuntowskie 4 

 

3. INFORMACJE TECHNICZNE: 

- pływalnia - 25 m, 

- ilość torów – 10, 

- temperatura - 27°C, 

- pomiar czasu – automatyczny. 

 

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. KIEROWNICTWO ZAWODÓW: 

Według ustaleń Prezydium Kolegium Sędziów Polskiego Związku Pływackiego 

 

6.  ZASADY UCZESTNICTWA: - według zasad generalnych Regulaminu Imprez Centralnych PZP, 

- w zawodach mają prawo startu zawodnicy14 letni, zgłoszeni przez klub, szkołę lub PZP, 

- w zawodach mają prawo startu zawodnicy mający status „aktywny” w Internetowym Systemie  

 Ewidencji i Licencji - SEL. 

 

7. ZASADY FINANSOWANIA: 

- koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy,   

- koszty uczestnictwa ponoszą kluby, 

- opłata startowa wynosi 15 zł  od każdego zgłoszonego startu i płatna jest gotówką w biurze zawodów   

do końca I bloku lub przelewem na konto Nr 90 1020 1026 0000 1502 0015 2132 do dnia  01.03.2017 

(niezbędna  kopia potwierdzenia),   

- opłata za listę startową – 20 zł – gotówką u organizatora 

- opłata za komplet wyników - 30 zł – gotówką u organizatora 

- niezgłoszenie się na start bez względu na przyczynę, powoduje nałożenie na klub opłaty regulaminowej 

w wysokości 50 zł. 

 

 

 

 

 



 

8. PROGRAM  ZAWODÓW: 

 

czwartek  2.03.2017 

trening 16.00 -  20.00  

 

piątek  3.03.2017 

eliminacje: rozgrzewka - 8.00; zawody - 9.00 

finały: rozgrzewka – 16.00; uroczyste otwarcie – 16.45; zawody 17.00  

 

 DZIEWCZĘTA  CHŁOPCY 

1. 50 m st. dowolnym 2. 50 m st. dowolnym 

3. 50 m st. klasycznym 4. 50 m st. klasycznym 

5. 100 m st. motylkowym 6. 100 m st. motylkowym 

7. 200 m st. dowolnym 8. 200 m st. dowolnym 

9. 200 m st. grzbietowym 10. 200 m st. grzbietowym 

11. 400 m st. zmiennym 12. 400 m st. zmiennym 

13. 4 x 200 m. st. dowolnym 14. 4 x 200 m. st. dowolnym 

 

 

sobota  4.03.2017 

eliminacje: rozgrzewka - 8.00; zawody - 9.00 

finały: rozgrzewka – 16.00; zawody 17.00  

 

 DZIEWCZĘTA  CHŁOPCY 

15. 50 m st. motylkowym 16. 50 m st. motylkowym 

17. 50 m st. grzbietowym 18. 50 m st. grzbietowym 

19. 400 m st. dowolnym 20. 400 m st. dowolnym 

21. 200 m st. klasycznym 22. 200 m st. klasycznym 

23. 200 m st. zmiennym 24. 200 m st. zmiennym 

25. 4 x 100 m. st. dowolnym 26. 4 x 100 m. st. dowolnym 

 

 

niedziela  5.03.2017 

eliminacje: rozgrzewka - 8.00; zawody - 9.00 

finały: rozgrzewka – 15.00; zawody 16.00  

 

 DZIEWCZĘTA  CHŁOPCY 

27. 200 m st. motylkowym 28. 200 m st. motylkowym 

29. 100 m st. dowolnym 30. 100 m st. dowolnym 

31. 100 m st. grzbietowym 32. 100 m st. grzbietowym 

33. 100 m st. klasycznym 34. 100 m st. klasycznym 

35. 100 m st. zmiennym 36. 100 m st. zmiennym 

37. 800 m st. dowolnym 38. 1500 m st. dowolnym 

39. 4 x 100 m. st. zmiennym 40. 4 x 100 m. st. zmiennym 

 

 

 

 

 



 

 

9. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW: – według zasad generalnych: 

- zgłoszenia do konkurencji należy przesyłać w formie elektronicznej (*.lxf) na adres: pioswim@wp.pl  

w nieprzekraczalnym terminie  do 21 lutego 2016 (wtorek). Zaproszenie do pobrania na stronie 

www.polswim.pl oraz www.megatiming.pl; 

- zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia, nazwę klubu, numer 

licencji, numer kodowy klubu oraz wybrane konkurencje. W zgłoszeniu musi się znajdować kontakt do 

osoby przygotowującej zgłoszenie; 

- po  opublikowaniu  na stronie www.polswim.pl oraz www.megatiming.pl  listy zgłoszonych  

zawodników  skreślenia z konkurencji (bez ponoszenia opłat) mogą być dokonane do 24 godzin przed 

wyznaczoną  godziną odprawy  technicznej. Lista zawodników  zobowiązująca do uiszczenia opłaty 

startowej zostanie opublikowana na 24 godziny przed rozpoczęciem odprawy technicznej. Pozostałe 

zmiany mogą być dokonane wyłącznie na konferencji technicznej.   

- weryfikacja zawodników zostanie dokonana na podstawie SEL. 

 

10. PRZEPISY TECHNICZNE: - wg zasad generalnych, 

- zawody przeprowadzone są systemem eliminacji i finałów, konkurencje 800 m st. dowolnym oraz 

konkurencje sztafetowe rozgrywane są seriami na czas, najsilniejsze serie tych konkurencji oraz 

wszystkie sztafety rozgrywane będą w bloku finałowym, 

- rozstawienie nastąpi na podstawie czasów uzyskanych na pływalni 25 metrowej (lub 50 metrowej  

po wskazaniu tego w zgłoszeniu) nie wcześniej niż w roku kalendarzowym poprzedzającym imprezę, tj. 

nie wcześniej niż 1.01.2016 r. , 

- zgłoszenie składu sztafet dokonuje się na specjalnych formularzach u przedstawiciela komisji 

odwoławczej, do 60 minut przed rozpoczęciem startów w bloku finałowym, w którym są dane sztafety, 

- we wszystkich konkurencjach przeprowadzonych systemem eliminacji i finałów są rozgrywane  

finały A i B, 

- zawodnik ma prawo startu w 5 konkurencjach indywidualnych (lecz nie więcej niż 2 razy w bloku) 

i 1 sztafecie dziennie. 

 

11. NAGRODY:  
W każdej konkurencji przyznawane są medale za 3 pierwsze miejsca i dyplomy za miejsca w finale A. 

 

12. PUBLIKACJA WYNIKOW: – wszystkie komunikaty organizacyjne i techniczne, listy zgłoszonych 

klubów i zawodników, wyniki zawodów będą publikowane na stronach www.polswim  

i www.megatiming.pl   . 

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

- konferencja techniczna odbędzie się 2 marca 2017 (czwartek) o godz. 20.00 w sali konferencyjnej hotelu  

Huzar,  ul. Spadochroniarzy 9 , 20-043 Lublin, 

- podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP, 

- w sprawach nie objętych regulaminem decyduje delegat PZP, 

- organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku uczestników w materiałach 

fotograficznych z zawodów w celach promocyjnych PZP oraz podmiotów współpracujących, 

- w sprawach organizacyjnych kontakt z Panem Piotrem Kasperkiem – j.kasperek@azs.umcs.pl 

 

14. BIURO ZAWODÓW:  mieści się  w budynku pływalni i jest czynne w dniu 2 marca 2017 roku  

w godzinach 15.00  -  20.00 oraz w czasie trwania zawodów. 

 

 

ORGANIZATOR 
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