KOMUNIKAT
ORGANIZACYJNY
ZAWODÓW PŁYWACKICH :

LETNIE MISTRZOSTWA POLSKI

PŁYWANIE

JUNIORÓW MŁODSZYCH 15 LAT
LUBLIN 14-17.07.2022

1.Termin zawodów
• 14-17 lipca 2022 r.

2. Miejsce zawodów
• Pływalnia AQUA Lublin, 20-101 Lublin Al. Zygmuntowskie 4

3. Informacje techniczne
• pływalnia 50 m,
• 10 torów,
• temp. wody - 27°C
• pomiar czasu – automatyczny

5. Kierownictwo zawodów

4. Organizator zawodów
• Polski Związek Pływacki
• Lubelski Okręgowy Związek Pływacki
• KU AZS UMCS w Lublinie
• Urząd Miasta Lublin

• Sędzia Główny nr 1 – Maciesza Waldemar
• Sędzia Główny 2 – Mazurek Iwona
• Naczelnik zawodów – Mazurek Jarosław – j.mazurek@azs.umcs.pl

6. Zasady finansowania
• koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy
• koszty uczestnictwa ponoszą kluby
• opłata startowa wynosi 20 zł od każdego zgłoszonego startu płatna przelewem

7. Uczestnictwo
• według zasad generalnych
• w zawodach mają prawo startu zawodnicy 15 – letni zgłoszeni przez klub/szkołę lub PZP
posiadający licencję zawodniczą (status AKTYWNY w SEL, ważny do dnia 17.07.2022 r.)
• zawodnik ma prawo startu w 5 konkurencjach indywidualnych, lecz nie więcej niż
w 2 konkurencjach indywidualnych i sztafecie dziennie, klub jest odpowiedzialny za
prawidłowe zgłoszenie
• zgodnie z Uchwałą Zarządu PZP nr 07/05/E/2022 zawodnicy i zawodniczki będący
obywatelami Ukrainy mogą uczestniczyć tylko w eliminacjach Mistrzostw Polski, trenerzy
proszeni są o przesłanie oświadczenia wraz z listą zawodników będących obywatelami
Ukrainy (oświadczenie) na adres pioswim@wp.pl do dnia 9.07.2022 r.

8. Program zawodów
CZWARTEK - 14.07.2022
trening -13.00 – 15.30
FINAŁY rozgrzewka 16.00 – 16.50 zawody 17.00

PIĄTEK - 15.07.2022
ELIMINACJE rozgrzewka 7.30 – 8.50 zawody 9.00
FINAŁY rozgrzewka 15.30 – 16.40 zawody 17.00
UROCZYSTE OTWARCIE 16.45
4/5 50 m st. dowolnym K/M
6/7 50 m st. klasycznym K/M
8/9 100 m st. motylkowym K/M
10/11 200 m st. dowolnym K/M
12/13 200 m st. grzbietowym K/M
14/15 400 m st. zmiennym K/M
16/17 4 x 200 m st. dowolnym K/M – tylko finały
SOBOTA - 16.07.2022
ELIMINACJE rozgrzewka 7.30 – 8.50 zawody 9.00
FINAŁY rozgrzewka 15.30 – 16.40 zawody 17.00
18/19 50 m st. motylkowym K/M
20/21 50 m st. grzbietowym K/M
22/23 400 m st. dowolnym K/M
24/25 100 m st. klasycznym K/M
26/27 200 m st. zmiennym K/M
28/29 4x100 m st. dowolnym K/M – tylko finały
NIEDZIELA - 17.07.2022
ELIMINACJE rozgrzewka 7.30 – 8.50 zawody 9.00
FINAŁY rozgrzewka 14.30 – 15.40 zawody 16.00
30/31 200 m st. motylkowym K/M
32/33 100 m st. dowolnym K/M
34/35 100 m st. grzbietowym K/M
36/37 200 m st. klasycznym K/M
38 800 m st. dowolnym K
39 1500 m st. dowolnym M
40/41 4x100 m st. zmiennym K/M – tylko finały
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1 1500 m st. dowolnym K
2 800 m st. dowolnym M
3 4x100 m st. zmiennym MIX

9. Przepisy techniczne
• Letnie Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 15 lat przeprowadzane są na
pływalni 50 m, według Zasad Generalnych Regulaminu Organizacji Zawodów
Centralnych w Pływaniu
• rozstawienia zawodników do poszczególnych serii konkurencji indywidualnych
dokona obsługa informatyczna zawodów na podstawie najlepszych czasów
uzyskanych przez zgłaszanych zawodników na pływalni 50 metrowej nie
wcześniej niż 15 miesięcy od pierwszego dnia zawodów na podstawie Rankingu
Europejskiego
• rozstawienia zespołów sztafetowych dokona obsługa informatyczna na
podstawie sumy czasów zgłoszonych do sztafety zawodników (uzyskanych
w ciągo ostatnich 15 miesięcy), zgłoszenia składów sztafet do końca bloku
eliminacji w dniu, w którym startują sztafety
• składy serii finałowych ogłaszane będą natychmiast po zakończeniu eliminacji
w danej konkurencji
• wykreśleń z serii finałowych można dokonywać do 30 minut od ogłoszenia
składów tych serii bezpośrednio u spikera zawodów

10. Nagrody
• według Zasad Generalnych Regulaminu Organizacji Zawodów
Centralnych w Pływaniu.

11. Zgłoszenia do zawodów
• zgłoszenia do zawodów dokonywane będą za pośrednictwem
systemu SEL PZP przez osobę uprawnioną – administratora klubu
do dnia 9 lipca 2022 do godziny 24.00
• w zawodach mogą uczestniczyć w poszczególnych
konkurencjach tylko zawodnicy zgłoszeni we wskazanym terminie
• warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest
posiadanie statusu AKTYWNY po ogłoszeniu listy zgłoszonych
zawodników kluby mogą dokonywać wyłącznie wykreśleń
z zawodów
• warunkiem przyjęcia zgłoszenia klubu do zawodów jest
dołączenie w systemie SEL (do zgłoszenia zawodników) skanu lub
zdjęcia dokonania opłaty startowej
• lista startowa zostanie opublikowana nie później niż w dniu
13.07.2022 o godzinie 21.00

12. Zasady finansowania
• zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne ze zobowiązaniem się
podmiotu zgłaszającego zawodnika do wniesienia opłat związanych
z udziałem w zawodach w wysokości 20,00 zł od startu (zgodnie
z „Taryfikatorem Opłat PZP”).
Opłata startowa opłacana jest wyłącznie przelewem na konto PZP
PKO BP II O/W-wa Nr 33 1020 1026 0000 1602 0463 8971
• opłata startowa płatna przelewem musi być dokonana przed upływem
ostatecznego terminu zgłoszeń - do godziny 24.00 dnia 9 lipca 2022 r. kopia
przelewu potwierdzająca dokonanie opłaty startowej musi być dołączona
do zgłoszenia zrobionego przez upoważnioną osobę w systemie SEL, opis
przelewu musi zawierać: nazwę imprezy (LMP15lat), 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, 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
• PZP nie będzie zwracało opłaty startowej wynikającej ze zmian (wykreśleń)
dokonanych w zgłoszeniu po ostatecznym terminie zgłoszeń
• niewystartowanie zgłoszonego zawodnika powoduje nałożenie na klub
opłaty regulaminowej w wysokości określonej w „Taryfikatorze Opłat PZP”

13. Postanowienia końcowe
• według Zasad Generalnych Regulaminu Organizacji Zawodów Centralnych
w Pływaniu
• za dyscyplinę i bezpieczeństwo zawodników oraz za przestrzeganie
obostrzeń przez zawodników odpowiedzialni są trenerzy/kierownicy ekip
• w związku z RODO udział (zgłoszenie do zawodów) jest jednoznaczne
z wyrażeniem zgody na udostępnienie danych osobowych (listy startowe,
wyniki, SEL, dekoracje) oraz wyrażeniem zgody na publikację wizerunku
w celach reklamowych i promocyjnych organizatora
• w sprawach nie objętych regulaminem decyduje naczelnik zawodów

ORGANIZATOR

