KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
ZAWODÓW PŁYWACKICH
ARENA GRAND PRIX PUCHAR POLSKI
W KOZIENICACH

1. Termin i miejsce zawodów: 24.02 - 25.02.2018r. Kryta Pływalnia „Delfin” w Kozienicach
2. Organizator:

Polski

Związek

Pływacki,

Kozienickie

Centrum

Rekreacji

i

Sportu

ul. Legionów 4, 26-900 Kozienice tel. 48 611-72-00, fax 48 611-72-02 e-mail: kcris@kcris.pl
3. Uczestnictwo:
a) wg zasad generalnych
b) w zawodach mają prawo startu zawodnicy 14-letni i starsi posiadający numer licencyjny oraz
aktualne badania lekarskie.
4. Program zawodów: wg regulaminu Grand Prix Polski w Pływaniu:
- I blok zawodów

24.02.2018 r. godz. 900 ( start)

- II blok zawodów

24.02.2018 r. godz. 1700 (start)

- III blok zawodów

25.02.2018 r. godz. 900 (start)

Udostępnienie pływalni:
23.02.2018 – piątek
24.02.2018 – sobota
24.02.2018 – sobota
24.02.2018 – sobota
24.02.2018 – sobota
24.02.2018 – sobota
25.02.2018 – niedziela
25.02.2018 – niedziela
25.02.2018 – niedziela

godz. 17.00 – 21.00
godz. 7.45 – 8.45
godz. 9.00
godz. 15.30 – 16.40
godz. 16.45
godz. 17.00
godz. 7.45 – 8.45
godz. 9.00
ok. godz. 12.30

treningi
rozgrzewka
zawody
rozgrzewka
uroczyste otwarcie
zawody
rozgrzewka
zawody
uroczyste zakończenie

I blok 24 lutego 2018 zawody 9.00
13.1
15.1
17.1
19.1
21.1

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

14.1
16.1
18.1
20.1
22.1
23.1

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

24.2
26.2
28.2
30.2
32.2
34.2

Mężczyźni
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
23.2
800 m st. dowolnym
II blok 24 lutego 2018 zawody 17.00
Kobiety
Mężczyźni
200 m st. dowolnym
25.1
200 m st. dowolnym
100 m st. klasycznym
27.1
100 m st. klasycznym
50 m st. motylkowym
29.1
50 m st. motylkowym
200 m st. grzbietowym
31.1
200 m st. grzbietowym
100 m st. zmiennym
33.1
100 m st. zmiennym
800 m st. dowolnym
Pozostałe serie
Kobiety
Mężczyźni
200 m st. dowolnym
25.2
200 m st. dowolnym
100 m st. klasycznym
27.2
100 m st. klasycznym
50 m st. motylkowym
29.2
50 m st. motylkowym
200 m st. grzbietowym
31.2
200 m st. grzbietowym
100 m st. zmiennym
33.2
100 m st. zmiennym
800 m st. dowolnym

1.1
3.1
5.1
7.1
9.1
11.1

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

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

Kobiety
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
21.2

24.1
26.1
28.1
30.1
32.1
34.1

III blok 25 lutego 2018 zawody 9.00
2.1
4.1
6.1
8.1
10.1
12.1
Pozostałe serie
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
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

5. Przepisy techniczne według regulaminu Zawodów Arena GP Polski w Pływaniu.
a) pływalnia o wymiarach 25 m x 16 m, głębokość 1,8 m –2,20 m, 6 torów
b) pomiar czasu elektroniczny
c) część rekreacyjna basenu – ogólnodostępna dla wszystkich zawodników (whirlpool, rura, masaże podwodne
oraz bicze).
6. Punktacja według regulaminu Zawodów Arena GP Polski w Pływaniu.
7. Zgłoszenia do zawodów:
7.1.Zgłoszenia zawodnika

do

startu

może

dokonać

macierzysty

klub,

szkoła

mistrzostwa

sportowego,

okręgowy związek pływacki lub PZP.
7.2. Podmiot zgłaszający zawodnika musi mieć uregulowane zobowiązania finansowe w stosunku do PZP
(składka członkowska, opłaty regulaminowe, kary i inne).
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7.3. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z potwierdzeniem ważności badań lekarskich zawodników na
czas trwania zawodów.
7.4. Zgłoszenia do zawodów dokonywane są za pośrednictwem systemu SEL PZP przez osobę uprawnioną –
Administratora z ramienia podmiotu zgłaszającego.
7.5. Zgłoszeń należy dokonywać w terminie do godziny 24.00 dnia 19 lutego 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.
7.6. 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.
7.7. Warunkiem przyjęcia całego zgłoszenia klubu jest dołączenie do zgłoszenia skanu lub zdjęcia dokumentu
potwierdzającego dokonanie opłaty startowej.
7.8. 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.
7.9. Lista zgłoszonych zawodników zostanie opublikowana w Internecie na stronie PZP nie później niż 48 godzin przed
terminem odprawy technicznej.
7.10. Lista startowa zostanie opublikowana niezwłocznie po zakończeniu odprawy technicznej.
7.11. 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.
8. Opłaty startowe i regulaminowe.
8.1. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne ze zobowiązaniem się podmiotu zgłaszającego zawodnika do
wniesienia opłat związanych z udziałem w zawodach w wysokości 15,00 zł od startu (zgodnie z „Taryfikatorem
Opłat PZP”).
8.2. Opłata startowa opłacana jest wyłącznie przelewem na konto PZP - 90 1020 1026 0000 1502 0015 2132
8.3. Opłata startowa płatna przelewem musi być dokonana przed upływem ostatecznego terminu zgłoszeń - do godziny
24.00 dnia 19 lutego 2018 r.
8.4. Potwierdzenie wniesienia opłaty startowej.
Do godziny 24.00 dnia 19 lutego 2018 r. /ostateczny termin zgłoszeń/ kopia przelewu potwierdzająca dokonanie
opłaty startowej musi być dołączona do zgłoszenia zrobionego przez upoważnioną osobę w systemie SEL
PZP - Administratora. Opis przelewu musi zawierać: nazwę klubu i liczbę opłaconych startów. W przypadku
dokonywania opłaty za więcej niż jeden klub kopia przelewu musi zawierać nazwy poszczególnych klubów oraz
liczbę opłaconych za każdy klub startów lub należy w SEL dołączyć wszystkie kopie przelewu.
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8.5. PZP może wystawić fakturę proforma. Podstawą jej wystawienia jest przesłanie mailem na adres PZP, zgłoszenia
zawierającego dane do faktury, nazwę klubu, liczbę startów. Zgłoszenie musi być przesłane do PZP najpóźniej na
8 dni przed upłynięciem ostatecznego terminu przyjmowania zgłoszeń.
8.6. PZP nie będzie zwracało opłaty startowej wynikającej ze zmian dokonanych w zgłoszeniu po ostatecznym
terminie zgłoszeń.
8.7. Niewystartowanie zgłoszonego zawodnika powoduje nałożenie na klub opłaty regulaminowej w wysokości
określonej w „Taryfikatorze Opłat PZP”.

9.

Odprawa

techniczna:

23.02.2018

r.

godz.

2030

w

sali

konferencyjnej

pensjonatu

KCRiS

ul. Bohaterów Studzianek 30.

10. Zasady finansowania:
- Koszty organizacyjne pokrywa organizator.
- Koszty uczestnictwa ponoszą kluby.
- Opłata za listę startową 15,00 zł (pobierana przez KCRiS).
- Opłata za komplet komunikatów 30,00 zł (pobierana przez KCRiS).
11. Biuro zawodów będzie czynne w części administracyjnej Pływalni „Delfin” w terminach:
- 23.02.2018r. - godz.15.00 – 20.00
- 24.02.2018r. – godz. 8.00 – 17.00
- 25.02.2018r. – godz. 8.00 – 13.00
12. Sprawy różne:
- Pływalnia do rozgrzewki będzie udostępniona na 1 godz. przed każdym blokiem startowym.
- Podczas zawodów obowiązują przepisy PZP.
- W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Delegat PZP oraz Sędzia Główny.
- Przewidziane są nagrody pieniężne dla najlepszych 8-miu zawodniczek i zawodników
oraz trenerów najlepszego zawodnika i zawodniczki.
- Przewidziane nagrody rzeczowe dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika w kategorii wiekowej
14 lat, 15 lat, 16 lat, 17-18 lat
Ekipy przyjeżdżające do Kozienic zgłaszają się na pływalni, w celu rejestracji skąd zostaną skierowane
do miejsc zakwaterowania.
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