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1. Termin i miejsce zawodów: 
 

1.1  07 - 09.07.2017 r. WCRS AQUASFERA GALERIA WARMIŃSKA OSiR w Olsztynie,  
 Al. Piłsudskiego 69 b 
1.2  Długość pływalni - 50m, liczba torów - 10, temperatura wody 27°C. 
1.3  Pomiar czasu - automatyczny. 
 

2. Organizator: 
 

Na zlecenie Polskiego Związku Pływackiego: 
– Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie 
– Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki  w Olsztynie 
 

3. Kierownictwo zawodów 
 
Wg ustaleń Kolegium Sędziów Polskiego Związku Pływackiego. 
 

4. Uczestnictwo: 
 

4.1  Według zasad generalnych. 
4.2  W zawodach mają prawo startu zawodnicy 14 – letni. 
4.3  Zgłoszeni przez klub/szkołę lub PZP. 
4.4  Posiadający licencję zawodniczą. 
4.5  Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie.  
4.6 Zawodnik ma prawo startu w 5 konkurencjach indywidualnych, lecz nie więcej niż 2 
konkurencjach indywidualnych i sztafecie dziennie. Trener jest odpowiedzialny za prawidłowe 
zgłoszenie. 
 
 
 

5. Program zawodów: 
 
- eliminacje: 
 rozgrzewka godzina  8.00 
 zawody godzina               9.00 
- finały: 
 rozgrzewka godzina  16.00/ III dnia 15.00  
 zawody godzina               17.00/ III dnia 16.00  
 
- uroczyste otwarcie zawodów 07.07.2017 godzina 16.45 
 
 
 
 

 
I dzień – 07.07.2017 r. 

 

   

Dziewczęta Chłopcy 
1. 50 m st. dowolnym 2. 
3. 50 m st. klasycznym 4. 
5. 100 m st. motylkowym 6. 
7. 200 m st. dowolnym 8. 
9. 200 m st. grzbietowym 10. 
11. 400 m st. zmiennym 12. 
13. 4 x200 m st. dowolnym 14. 
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II dzień – 08.07.2017 r. 
 

Dziewczęta Chłopcy 
15. 50 m st. motylkowym 16. 
17. 50 m st. grzbietowym 18. 
19. 400 m st. dowolnym 20. 
21. 200 m st. klasycznym 22. 
23. 200 m st. zmiennym 24. 
25. 4 x100 m st. dowolnym 26. 

 
III dzień – 09.07.2017 r. 

 

   

Dziewczęta Chłopcy 
27. 200 m st. motylkowym 28. 
29. 100 m st. dowolnym 30. 
31. 100 m st. grzbietowym 32. 
33. 100 m st. klasycznym 34. 
35. 800 m dz.\1500 m ch. st. dowolnym 36. 
37. 4 x100 m st. zmiennym 38. 

 
 
 

6. Przepisy techniczne: 
 

6.1  Według zasad generalnych. 
6.2  Letnie Mistrzostwa Polski przeprowadzane są na pływalni krytej 50 m. 
6.3  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. 
6.4 We wszystkich konkurencjach przeprowadzanych systemem eliminacji i finałów są 
rozgrywane finały "A" i finały "B". 
 

7. Zgłoszenia do zawodów: 
  

7.1 Według zasad generalnych. 

7.2 Zgłoszenia  wyłącznie w formie elektronicznej – plik *.lxf programu Splash. Ostateczny 
termin zgłoszeń to 2.07.2017 do godz. 24.00 na adres: elachodyna@poczta.fm , Ela Chodyna  tel. 
600215732. Zgłoszenia zawodników do startu w zawodach może dokonać wyłącznie macierzysty 
klub, szkoła mistrzostwa sportowego, okręgowy związek pływacki lub PZP. Zgłaszający musi 
mieć uregulowane zobowiązania finansowe w stosunku do PZP i OZP (składka członkowska, 
opłaty regulaminowe). 

 Plik zaproszenia do pobrania ze strony: www.polswim.pl i www.megatiming.pl  

7.3 Każde zgłoszenie będzie potwierdzone e-mailem zwrotnym. W razie braku potwierdzenia w 
ciągu 48 godzin, proszę o kontakt telefoniczny. 

7.4  Wszystkie komunikaty organizacyjne, techniczne i wyniki zawodów będą publikowane na :  
       www.polswim.pl, www.megatiming.pl 
7.5 Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, numer licencji, pełna datę urodzenia 
(dd/mm/rrrr), nazwę klubu, dystans i konkurencje, czasy uzyskane nie wcześniej niż w roku 
kalendarzowym poprzedzających imprezę na pływalni o tej samej długości (należy podać miejsce 
i datę uzyskania wyniku).  
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Czas sztafety musi być dodatkowo potwierdzony w e-mailu w załączonym dokumencie z 
zawodów (PrintScr, skan), na których sztafeta uzyskała podany czas, inaczej będzie startowała 
jako NT. 
7.6 Lista zgłoszonych zawodników zostanie opublikowana w Internecie na stronie PZP 
nie później niż 48 godzin przed terminem odprawy technicznej. 
7.7  Wykreślenia dokonane po ostatecznym terminie zgłoszeń, w tym podczas odprawy 
technicznej , będą przyjmowane, ale opłata startowa nie będzie zwracana. Lista startowa 
zostanie opublikowana po zakończeniu odprawy technicznej do godz. 23.00 w dniu 
poprzedzającym zawody. 
7.8 Warunkiem umieszczenia zawodnika na liście startowej jest uiszczenie opłaty 
startowej zgodnej z obowiązującym taryfikatorem PZP. 
 
Wszyscy zgłoszeni zawodnicy musza być ( w terminie zgłoszenia czyli 02 lipca 2017 jak i podczas 
trwania zawodów) – AKTYWNI w Internetowym Systemie Ewidencji i Licencji SEL.  
 
     8.  Zakwaterowanie i wyżywienie (oferta jest podana w osobnym dokumencie). 
 
     9. Opłaty startowe i regulaminowe 
 
9.1. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne ze zobowiązaniem się klubu do wniesienia 
opłat związanych z udziałem w zawodach w wysokości określonej w „Taryfikatorze Opłat PZP”. 
9.2. Opłata startowa na mistrzostwach Polski  w wysokości określonej w „Taryfikatorze Opłat 
PZP”, pobierana jest od każdego zgłoszonego startu. Opłata ta pobierana jest w całości na 
rzecz PZP. 
9.3 Opłata startowa wynosi 15 zł od każdego zgłoszonego startu - płatna wyłącznie przelewem 
na konto PZP: PKO BP II O/W-wa Nr 90 1020 1026 0000 1502 0015 2132 do dnia 02.07.2017 do 
godz. 24.00 
(kopia przelewu musi być przesłana w tym samym terminie na adres: p.pietrasik@polswim.pl). 
Opis przelewu musi zawierać: nazwę klubu i liczbę opłaconych startów, a w przypadku 
dokonywania opłaty za więcej niż jeden klub kopia przelewu musi zawierać nazwy 
poszczególnych klubów oraz liczbę opłaconych za każdy klub startów 
9.5. PZP może wystawić fakturę proforma. Podstawą jej wystawienia jest przesłane 
mailem na wskazany w komunikacie adres, zgłoszenie zawierające dane do faktury, 
nazwę klubu, liczbę startów. Zgłoszenie musi być przesłane do PZP na 8 dni przed 
upłynięciem ostatecznego terminu przyjmowania zgłoszeń. 
9.6. PZP nie będzie zwracał opłaty startowej wynikającej ze zmian dokonanych 
w zgłoszeniu po ostatecznym terminie zgłoszeń. 
9.7. Niewystartowanie zgłoszonego zawodnika powoduje nałożenie na klub opłaty 
regulaminowej w wysokości określonej w „Taryfikatorze Opłat PZP”. 
 
    10.  Nagrody 
 
  W każdej konkurencji przyznaje się medale za trzy pierwsze miejsca i dyplomy za miejsca w 
finale „A”. 
  
     11.  Zasady finansowania - według zasad generalnych: 

 
11.1  Koszty organizacji mistrzostw pokrywają organizatorzy. 
11.2  Koszty uczestnictwa ponoszą kluby . 
11.3  Opłata startowa wynosi 15 zł. od każdego zgłoszonego startu. 
11.4  Opłata za listę startową wynosi 20 zł. 
11.5  Komplet komunikatów 40 zł. 
 
Zamówienie na listę startową i komplet komunikatów proszę przesłać wraz ze zgłoszeniem do 
mistrzostw. Opłata będzie pobierana na miejscu przy odbiorze. 
 
    12.  Konferencja techniczna: 
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Odbędzie się w dniu 07.07.2016 r. o godzinie 20.00 na terenie WCRS Aquasfera Galeria 
Warmińska, Al. Piłsudskiego 69 b. 
 
 
    13.  Postanowienia końcowe: 

 
 Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP. 
 W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem i komunikatem organizacyjnym decyduje 
delegat PZP. 
 
Pływalnia do rozgrzewki będzie udostępniona na 1 godz. przed każdym blokiem startowym oraz 
w dniu 06.07.2017 r. od godz. 16.00 do godz. 20.00. 
Biuro zawodów czynne 06.07.2017 r. w godzinach 16.00 – 20.00 w pomieszczeniu 
administracyjnym WCRS Aquasfera Galeria Warmińska, Al. Piłsudskiego 69 b, w pozostałe dni w 
pomieszczeniu pomiaru czasu podczas trwania zawodów. 
Organizator zwraca szczególną uwagę na korzystanie na pływalni z wyznaczonych ciągów 
komunikacyjnych, dotyczy to szczególnie przechodzenia przez barierki na nieckę basenu. 
 
W sprawach organizacyjnych kontakt z Grzegorzem Gaszykiem tel. 509 078 361 
 
 
 

Serdecznie zapraszamy do Olsztyna 
 
 

 


