Mistrzostwa Polski w Pływaniu Długodystansowym na wodach otwartych
OLSZTYN 26-27.07.2017
Zawody są objęte honorowym patronatem
Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza

Komunikat Organizacyjny
1.

Cel imprezy
1.1. Wyłonienie medalistów Mistrzostw Polski w pływaniu długodystansowym na wodach otwartych

2.

Miejsce
2.1 Jezioro Ukiel, Centrum Sportowo Rekreacyjne UKIEL

3. Termin
3.1 26-27.07.2017
4. Organizatorzy
4.1 Miasto Olsztyn
4.2 Polski Związek Pływacki
4.3 Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki
4.4 Stowarzyszenie Aquasfera Masters Olsztyn
4.5 Centrum Sportowo Rekreacyjne UKIEL

5. Partnerzy/ Patronat
5.1 WOPR Olsztyn
5.2 Hotel Kur Olsztyn
6. Kategorie wiekowe, dystanse i liczba okrążeń w wyścigach indywidualnych:
6.1 14 lat; dystans 2500 m; 2 okrążenia
6.2 15-16 lat; dystans 5000 m; 4 okrążenia
6.3 17-18 lat; dystans 7500 m; 6 okrążeń
6.4 19 -23 lata; dystans 10000 m; 8 okrążeń
6.5 24 lata i więcej; dystans 10000 m; 8 okrążeń
7. Kategorie wiekowe, dystanse i liczba okrążeń w wyścigach sztafetowych
7.1 Kategorie wiekowe:
14 lat, 15-16 lat, 17-18 lat, 19-23 lata, 24 lata i powyżej OPEN
Uwaga w składzie sztafety tylko i wyłącznie zawodnicy z tej samej kategorii wiekowej.
Jeżeli w składzie sztafety znajda się zawodnicy z różnych kategorii wiekowych będzie ona
Klasyfikowana w kategorii OPEN
7.2 Dystans 2500 m - 2 okrążenia
8. Program Mistrzostw:
8.1 26.07 godzina 15.00 - obowiązkowa odprawa techniczna
8.2 26.07 ok godziny 16.00 - start wyścigów indywidualnych we wszystkich kategoriach wiekowych
8.3 27.07 ok godziny 10.00 - start wyścigów drużynowych
8.4 27.07 ok godziny 12.00 - dekoracje
9. Informacje techniczne:
9.1 Zawodnik ma prawo startu w jednej dedykowanej dla swojego wieku konkurencji
9.2 Zawodnik ma prawo startu w jednej konkurencji indywidualnie oraz w sztafecie
9.3 W sztafecie mogą startować zawodnicy reprezentujący jeden klub
9.4 Zawodnicy mogą startować w strojach certyfikowanych przez FINA
9.5 Zawodnicy startujący na dystansach 7 500 m i 10 000 m mogą korzystać z platformy na karmienie.
Muszą posiadać opiekuna który odpowiedzialny będzie za żywienie zawodnika.
9.6 Limit czasu ustalony od czasu zwycięzcy w poszczególnych konkurencjach wynosi
- 2500 m – 15 minut
- 5000 m – 15 minut
- 7500 m – 30 minut
- 10000 m – 45 minut

9.7 Numerowanie zawodników w konkurencjach indywidualnych w godzinach 14.00 - 15.00
9.8 Godzina 15.15 losowanie pozycji startowych
9.9 Godzina 15.30 uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski
9.10 Numerowanie zawodników w konkurencji sztafetowej w godzinach 8.30-9.30
9.11 Godzina 9.30 losowanie pozycji startowych
9.12 Pomiar czasu ręczny
9.13 Temperatura wody ok 20°C (+/- 1,5°)
9.14 Pływy brak
9.15 Woda przebadana przez SANEPID, zdatna do kąpieli
10. Wyścigi sztafetowe
10.1 Zespół sztafetowy składa się z 3 zawodników, w dowolnym układzie:
2 kobiety 1 mężczyzna lub 1 kobieta 2 mężczyzn
10.2 Cały zespół sztafetowy startuje jednocześnie, wynikiem sztafety jest czas ostatniego
zawodnika zespołu sztafetowego który zakończy wyścig
10.3 Jeżeli, którykolwiek z zawodników nie ukończy wyścigu lub zostanie wykluczony
z dalszej rywalizacji cała sztafeta zostanie zdyskwalifikowana
10.4 Zespoły sztafetowe startują jednocześnie
11. Zgłoszenia do zawodów
11.1 Według zasad generalnych
11.2 Zgłoszenia należy przesyłać na adres jacek.thiem@wozp.poznan.pl
11.3 W zgłoszeniu należy wpisać:
Imię i nazwisko, rok urodzenia, klub/miasto, numer licencji PZP
11.4 Zgłoszenia należy przesłać do dnia 20.07.2017
11.5 Listy startowe zostaną opublikowane 5 dni przed zawodami
11.6 Po opublikowaniu list startowych zmiany mogą być dokonywane wyłącznie
na odprawie technicznej i dotyczyć:
- wycofania zawodnika
- wpisania na miejsce wycofanego w tej samej konkurencji innego reprezentanta tego
samego klubu
- zmiany w składzie zespołu sztafetowego
- niestawienie się na start powoduje nałożenie na klub kary finansowej w wysokości 50 zł
11.7 Każdy zgłoszony zawodnik musi mieć status „AKTYWNY” w SE

12. Trasa wyścigu

12.1 Opis trasy
- trasę tworzyć będzie pętla o długości 1250 m oznaczona wyraźnymi białymi ponumerowanymi
bojami. Kierunek wyścigu lewoskrętny
- start z wody w miejscu określonym przez organizatora
- meta wyznaczona przez bramkę ustawioną przez organizatora
12.2 Mapy
- mapa wyścigu

usytuowanie hotel-biuro-wyścig

13. Zasady finansowania
13.1 Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy
13.2 Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt
13.3 Opłata startowa od każdego zawodnika wynosi 100 zł
13.4 Opłata startowa za zespół sztafetowy wynosi 50 zł
13.5 Opłatę startową należy wpłacić w biurze zawodów w godzinach otwarcia
14. Nagrody
14.1 Medale oraz dyplomy dla trzech pierwszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych
kategoriach wiekowych
14.2 Za miejsca 4-10 w poszczególnych kategoriach indywidualnych przyznawane są dyplomy
14.3 Medale i dyplomy dla pierwszych trzech zespołów sztafetowych w kategoriach wiekowych.
15. Komisja sędziowska
15.1 Skład Komisji Sędziowskiej ustala Kolegium Sędziów PZP
15.2 Członkowie Komisji Sędziowskiej są zobowiązani do posiadania aktualnej licencji sędziowskiej
16. Biuro zawodów będzie mieściło się przy ul. Kapitańskiej w Olsztynie oraz w namiocie na plaży w
miejscu startu/mety
16.1 W dniu 26.07.2017 czynne od godziny 13.00 do końca zawodów
16.2 W dniu 27.07.2017 czynne od godziny 8.30 do końca zawodów

17. Zakwaterowanie
Hotel KUR
Ul. Bałtycka 89, 10-189 Olsztyn
Tel. + 48 89 521 47 00
Rezerwacje : recepcja@hotelkur.pl
Należy powołać się na zawody OPEN WATER
Dla uczestników Mistrzostw hotel oferuje 12% rabat od aktualnej ceny dnia. Cena zawiera
zakwaterowanie i śniadanie. Do dyspozycji pokoje jedno, dwu i trzyosobowe.
Do kilku pokoi 2 osobowych istnieje możliwość wstawienia dostawki.
W hotelu znajduje się restauracja czynna do godziny 22.00.
18. Postanowienia końcowe
18.1 W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Komisja Odwoławcza
18.2 Organizator nie odpowiada ze rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

