KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
ZAWODÓW PŁYWACKICH
ARENA GRAND PRIX PUCHAR POLSKI - FINAŁ
W OPOLU
Pod patronatem
Pana Arkadiusza Wiśniewskiego
Prezydenta Miasta Opola
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1. Termin i miejsce zawodów:
1.1. 29.04.2017 r. - 30.04.2017 r. MOSiR Opole, pływalnia Wodna Nuta,
ul. Prószkowska 96,
1.2. Długość pływalni – 50 m, liczba torów – 10, temperatura wody 27o C,
1.3. Pomiar czasu –automatyczny Omega.
2. Organizator:
1.
Polski Związek Pływacki,
2.
Urząd Miasta Opola,
3.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu,
4.
Opolski Okręgowy Związek Pływacki.
3. Kierownictwo zawodów:
Komisja Sędziowska i Odwoławcza – według ustaleń.
4. Uczestnictwo:
4.1. Według zasad generalnych.
4.2. W zawodach mają prawo startu zawodnicy 14 lat i starsi posiadający licencję,
aktualne badania lekarskie oraz obowiązkowe ubezpieczenie NNW.
5. Program zawodów: wg regulaminu Grand Prix Polski w Pływaniu
I dzień: 29.04.2017 r. rozgrzewka: 8.00

1.1
3.1
5.1
7.1
9.1
11.1

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

2.1
4.1
6.1
8.1
10.1
12.1

zawody: godz. 9.00

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

Pozostałe serie
1.2
3.2
5.2
7.2
9.2
11.2

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

2.2
4.2
6.2
8.2
10.2
12.2

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

29 kwietnia 2017 r. godz. 15:45 – 16:50 – rozgrzewka
godz. 16:50 – uroczyste otwarcie
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godz. 17:00 – zawody

Kobiety BLOK B
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)

13.1
15.1
17.1
19.1
20.1

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

13.2
15.2
17.2
19.2
20.2

30 kwietnia 2017r.

14.1
16.1
18.1
20.1
22.1
24.1

Mężczyźni
BLOK B
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)
1500 m st. dowolnym (3 serie)

Pozostałe serie
Mężczyźni
BLOK B
14.2
400 m st. zmiennym
16.2
50 m st. dowolnym
18.2
200 m st. klasycznym
20.2
100 m st. motylkowym
22.2
50 m st. grzbietowym
24.2
1500 m st. dowolnym
rozgrzewka: 8.00

zawody: godz. 9.00

Kobiety
Blok C
MĘŻCZYŹNI
BLOK C
200 m st. dowolnym(5 serii)
26.1 200 m st. dowolnym (5 serii)
100 m st. klasycznym(5 serii)
28.1 100 m st. klasycznym(5 serii)
50 m st. motylkowym(5 serii)
30.1 50 m st. motylkowym(5 serii)
200 m st. grzbietowym (5 serii) 32.1 200 m st. grzbietowym(5 serii)
800 m st. dowolnym (3 serie)
Pozostałe serie

25.1
27.1
29.1
31.1
33.1

25.2
27.2
29.2
31.2
33.2

Kobiety
Blok C
200 m st. dowolnym
100 m st. klasycznym
50 m st. motylkowym
200 m st. grzbietowym
800 m st. dowolnym

26.2
28.2
30.2
32.2

MĘŻCZYŹNI
BLOK C
200 m st. dowolnym
100 m st. klasycznym
50 m st. motylkowym
200 m st. grzbietowym

Uroczyste zakończenie zawodów 30.04.2017 r. około godz. 13.00
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6. Przepisy techniczne według regulaminu Zawodów Grand Prix Polski w Pływaniu
2016/2017 (zbiór regulaminów imprez pływackich:
6.1 Wyścigi odbywają się seriami na czas od najsilniejszej do najsłabszej wg podanego
programu zawodów i ilości serii rozstawionych.
6.2 W i części każdego bloku zawodów, rozgrywane są najszybsze konkurencje na
dystansach 50,100,200 m. (po 5 serii) na dystansach 400,800 i 1500 po 3 serie,
a w II części zawodów pozostałe serie.
6.3 Punktacja według Regulaminu Zawodów Grand Prix w Pływaniu 2016/2017.
7. Zgłoszenia:
Według zasad generalnych:
- zgłoszenia do konkurencji należy przesyłać w formie elektronicznej (*.lxf) na adres:
Witold Koszil zawodyoozp@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 22 kwietnia 2017
(sobota),
- kopię zgłoszenia wraz z potwierdzeniem opłaty startowej (nazwa klubu, liczba startów)
należy przesłać na adres: p.pietrasik@polswim.pl w nieprzekraczalnym terminie do 22
kwietnia 2017 (sobota),
- zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia, nazwę klubu,
numer licencji, numer kodowy klubu oraz wybrane konkurencje,
- w zgłoszeniu musi znajdować się kontakt do osoby przygotowującej zgłoszenie,
- zgłoszeń dokonujemy wg czasów z rankingu europejskiego, uzyskanych nie wcześniej niż
w roku kalendarzowym poprzedzającym imprezę,
- zaproszenie do pobrania na stronie www.polswim.pl oraz www.megatiming.pl,
- po opublikowaniu na stronie www.polswim.pl oraz www.megatiming.pl listy zgłoszonych
zawodników skreślenia z konkurencji (bez ponoszenia opłat) mogą być dokonane do 48
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,
- opłata startowa może być wniesiona wyłącznie przelewem,
- weryfikacja zawodników zostanie dokonana na podstawie SEL.
8. Zakwaterowanie i wyżywienie:
8.1 Zamówień na zakwaterowanie wraz z wyżywieniem w niżej wymienionych
miejscach dokonuje się bezpośrednio w wybranym hotelu do dnia 15.04.2017 r.
Osoba koordynująca zakwaterowania z ramienia Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Opolu; p. Aleksandra Śnigórska, e-mail: a.snigorska@mosir.opole.pl
tel. /77/ 454 32 66 wew. 135 lub 507 807 711.
Hotel DESILVA **** – ul. Powolnego 10, 46-020 Opole tel. 77 540 70 00 Cena z
wyżywieniem 160 zł. email: opole@desilva.pl Odległość od pływalni 4,6 km. Cena
za nocleg z pełnym wyżywieniem 160 zł. dziennie http://www.desilva.pl/opole
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Hotel WENEDA *** - 1 Maja 77, 46-020 Opole tel. 77 442 10 00 Cena za nocleg z
pełnym wyżywieniem 150 zł. dziennie
Odległość od pływalni 5,9 km.
https://pl-pl.facebook.com/hotelweneda/
Hotel SŁOCIAK *** – Ceglana 2A, 49-120 Opole – Sławice Tel. 77 543 09 65
hotel@slociak.pl
Cena za nocleg z pełnym wyżywieniem od 140zł dziennie. odległość od pływalni 6,7
km.
http://www.slociak.pl/o-nas/kompleks-slociak
Hotel ARENDA** - Opole-Czarnowąsy, ul. Jagiełły 2, 45-920 Opole tel.77 469 12 25
info@hotelarenda.pl
Cena za cały pobyt 200zł (dwa noclegi, 2 kolacje, 2 śniadania, 1 obiad).
Odległość od
pływalni 11 km.
www.hotel arenada.pl
Gospoda „Pod złota Koroną” 45-641 Opole - Metalchem ul. Oświęcimska 136, tel.77
456 20 52
Cena za osobę z wyżywieniem 105 zł. dziennie Odległość od pływalni 13 km.
korona1@poczta.fm
Ośrodek Wypoczynkowy SUCHY BÓR ul. Pawlety 26, 46-053 Chrząstowice Tel. 77 421
97 96
Cena za osobę 90 zł. dziennie
Odległość od pływalni 13 km.
http://suchy-bor.pl
8.2. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w hotelach, o miejscu zakwaterowania
decyduje kolejność zgłoszeń.
8.3. Wszystkie świadczenia płatne wyłącznie w miejscu zakwaterowania.
9. Nagrody.
Nagrody wg punktu 7.3 Regulaminu Grand Prix.
9.1. Nagrody za rundę – Opole 29-30.04.2017
W kategorii open nagradzanych jest 6 zawodniczek i 6 zawodników, którzy
w trzech najlepszych startach zgromadzą największą ilość punktów wg tabeli FINA oraz
5 zawodniczek i 5 zawodników, którzy uzyskają największą ilość punktów wg tabeli FINA
w poszczególnych stylach (po 1 zawodniczce i 1 zawodników ze stylu w układzie: styl
motylkowy, grzbietowy, klasyczny, dowolny, zmienny).
W każdej kategorii wiekowej (17-18, 16, 15, 14 lat) nagradzany jest jeden zawodnik
i jedna zawodniczka, którzy w trzech startach zgromadzili największą liczbę punktów –
nagrody rzeczowe.
Nagrodzony zostanie trener najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika w kategorii
open.
9.2. Nagrody za edycję 2016/2017.
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W kategorii open zostanie nagrodzonych 6 zawodniczek i 6 zawodników, którzy uzyskali
największą sumę punktów za 8 najlepszych wyników w konkurencjach olimpijskich
wg tabeli FINA w całej edycji – nagrody finansowe.
W każdej kategorii wiekowej (17-18, 16, 15 lat) nagrodzeni zostaną: jeden zawodnik
i zawodniczka, którzy uzyskali największą sumę punktów za 8 najlepszych wy wyników
w konkurencjach olimpijskich wg tabeli FINA w całej edycji – pamiątkowe statuetki.
W końcowej klasyfikacji zawodnik może być nagrodzony tylko raz.
Nagrodzeni zostaną trenerzy trzech najlepszych zawodników i trzech najlepszych
zawodniczek – nagrody finansowe.
9.3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród.

9.4.
Business Travel Club Sp. z o.o. ufundowała dwie odrębne nagrody za edycję 2016/2017
w kategorii kobiet i mężczyzn; „Dwa bilety lotnicze w klasie ekonomicznej na dowolnej
trasie europejskiej siatki połączeń LOT”.
10. Zasady finansowania:
10.1. Koszty organizacji pokrywa Organizator.
10.2. Koszty uczestnictwa pokrywają kluby.
10.3. 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 22.04.2017 (niezbędna kopia przelewu).
10.4. Opłata za listę startową wynosi 20 zł.
10.5. Opłata za komplet komunikatów wynosi 30 zł.
11. Konferencja techniczna:
odbędzie się w dniu 28.04.2017 r. o godzinie 20.00 w sali konferencyjnej w hotelu
DeSilva , ul. Powolnego 10
12. Postanowienia końcowe:
12.1. Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP.
12.2. W sprawach nieobjętych niniejszym komunikatem organizacyjnym decyduje delegat
PZP.
12.3. Za posiadanie aktualnych badań lekarskich i licencji przez zawodników odpowiadają
kierownicy ekip. Weryfikacja tych dokumentów nastąpi podczas odprawy technicznej.
12.4. Pływalnia do rozgrzewki będzie udostępniona na 1 godz. przed każdym blokiem
startowym oraz w dniu 28.04.2017 r. od godz. 17.00 do 20.00.
Podczas trwania zawodów jest możliwość korzystania przez zawodników z pływalni 25 m.
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12.5. Kierownicy ekip pobierają paski dla swoich zawodników w kasie pływalni za
pokwitowaniem i zobowiązaniem zwrotu w pobranej ilości. Paski należy zwrócić po
zakończeniu udziału w zawodach (opłata za zgubiony pasek 50 zł/szt.)
12.6. Biuro zawodów czynne będzie w dniu 28.04.2017 r. w godzinach 15.00 – 20.00
w pomieszczeniu administracyjnym pływalni Wodna Nuta, a w pozostałe dni w godzinach
trwania zawodów.
12.7. Kluby sportowe i inne podmioty dokonujące zgłoszenia zawodników do zawodów
obowiązane są posiadać zgodę zawodników na przetwarzanie danych osobowych w
celach związanych z organizacją zawodów oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku
zawodnika w celach informacyjnych (prasowych i promocyjnych).
12.8. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacja zapisów regulaminu Grand
Prix oraz zapisów niniejszego komunikatu.
12.9. W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt:
Kryta Pływalnia „WODNA NUTA” – p. Krzysztof Machała, tel. 77 543 36 52 lub 507807627
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu – P. Maja Kozłowska 77 454 32 66 wew. 135
lub 691335889
12.10. UWAGA: Na obiektach, na których prawdopodobna liczba osób startujących
uniemożliwi bezpieczne przeprowadzenie zawodów, dopuszcza się możliwość
ograniczenia liczby startujących zawodników, poprzez wprowadzenie minimów czasowych
na podstawie rankingu.

7

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO 800- letniego OPOLA!

Mapka wskazująca usytuowanie pływalni
(sprawdź jak dojechać do Wodnej Nuty - kliknij trzymając jednocześnie lewy
przycisk Ctrl)
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OFERTA HOTELOWA GRAND PRIX -PUCHAR POLSK OPOLE ,
28/29/30.04.2017
Ostateczny termin zamówień: 15.04.2017.
Zamówienia dokonują kluby w formacie pdf lub JPG na adresy mailowe hoteli z podpisem
osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań finansowych. Kluby będą kwaterowane według
kolejności zgłoszeń. Wymagany jest numer telefonu do osoby odpowiedzialnej za zamówienie
oraz dane do wypisania faktury.
Podmioty wymagające na fakturze sformułowania „zakwaterowanie i wyżywienie” proszone są o
zaznaczenie tego na zamówieniu.
Ostateczny termin zmian w zamówieniach 20.04.2017.
Po tym terminie zamawiający reguluje 100% zamówienia.
Płatności dokonuje się w hotelu, który potwierdził przyjęcie zgłoszenia.
ZAMÓWIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA
Zawodów Grand Prix – Puchar Polski w pływaniu
OPOLE 29-30.04.2017

.........................

pieczęć klubu

Nazwa Klubu
..........................................................................................................................................................

Miejsce zakwaterowania

....................................................................................................................................

Telefon kontaktowy zamawiającego ......................................................................................................................

1. Zamówienia wyżywienia (wpisać liczbę posiłków)
Dzień

Śniadanie

7.04.2017

X

Obiad

Kolacja

8.04.2017
9.04.2017
RAZEM
2. Zamówienie na zakwaterowanie (wpisać liczbę osób)
Trenerzy

Zawodnicy
Dzień

RAZEM
K

M

K

M

7/8.04.2017
8/9.04.2017
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Ogółem

DANE DO FAKTURY:
Nazwa odbiorcy .......................................................................................................................................................................
Adres odbiorcy ........................................................................................................................................................................
NIP ................................................................
Dodatkowe informacje dotyczące faktury : czy potrzebne wyrażenie: zakwaterowanie i
wyżywienie.

TAK/NIE*
*) niepotrzebne skreślić

........................................................................
Główny Księgowy

........................................................................
Prezes//Dyrektor Klubu
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