18-22 grudnia 2018

pływalnia - 25 m,
ilość torów – 10,
temperatura - 27°C,
pomiar czasu – automatyczny.

Pływalnia AQUA Lublin,
20-101 Lublin Al. Zygmuntowskie 4

Polski Związek Pływacki,
KU AZS UMCS w Lublinie,
Urząd Miasta Lublin.

Sędziowie według ustaleń Prezydium Kolegium Sędziów PZP:
Mirosława Legutko (małopolskie) – Sędzia Główny 1
Piotr Kapcewicz (łódzkie) – Sędzia Główny 2
Paweł Wiśniewski (małopolskie) – Starter.

:

w zawodach mają prawo startu zawodnicy 14-letni i starsi,
Wydział Szkolenia PZP w uzasadnionych poziomem sportowym przypadkach może
wyrazić zgodę na zgłoszenie młodszych zawodników,
zawodnicy muszą być aktywni w SEL do końca zawodów (22.12.2018 r.),
w zawodach mogą uczestniczyć w poszczególnych konkurencjach jedynie zawodnicy
zgłoszeni w terminie; nie dopuszcza się dodatkowych zgłoszeń po terminie oraz na
konferencji technicznej,
sędzia główny może, w porozumieniu z Delegatem PZP, wykluczyć z zawodów zawodnika
za niesportowe zachowanie, w tym celowe przedłużanie ukończenia wyścigu,
podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP.

PONIEDZIAŁEK 17.12.2018
trening 15.30 - 19.30

rozgrzewka 7.30 – 8.50; eliminacje – 9.00

1.1
3.1
5.1
7.1

50 m st. dowolnym
400 m st. zmiennym
100 m st. motylkowym
800 m st. dowolnym - wolniejsze serie

2.1
4.1
6.1
8.1

50 m st. dowolnym
400 m st. zmiennym
100 m st. motylkowym
1500 m st. dowolnym - wolniejsze serie

15.00 – 16.35; otwarcie – 16.45; finały – 17.00

1.2
3.2
5.2
7.2
9.2

50 m st. dowolnym
400 m st. zmiennym
100 m st. motylkowym
800 m st. dowolnym - najszybsza seria
4 x 50 m st. zmiennym

2.2
4.2
6.2
8.2
10.2

50 m st. dowolnym
400 m st. zmiennym
100 m st. motylkowym
1500 m st. dowolnym - najszybsza seria
4 x 50 m st. zmiennym

rozgrzewka 7.30 – 8.50; eliminacje – 9.00

11.1
13.1
15.1

200 m st. dowolnym
50 m st. grzbietowym
100 m st. klasycznym

12.1
14.1
16.1

200 m st. dowolnym
50 m st. grzbietowym
100 m st. klasycznym

rozgrzewka 15.00 – 16.55; finały – 17.00

4 x 50 m st. zmiennym MIX

17.2
11.2
13.2
15.2
18.2

200 m st. dowolnym
50 m st. grzbietowym
100 m st. klasycznym
4 x 100 m st. dowolnym

12.2
14.2
16.2
19.2

200 m st. dowolnym
50 m st. grzbietowym
100 m st. klasycznym
4 x 100 m st. dowolnym

rozgrzewka 7.30 – 8.50; eliminacje – 9.00

20.1
22.1
9.00
24.1
26.1

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

21.1
23.1
25.1
27.1

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

rozgrzewka 15.00 – 16.55; finały – 17.00

20.2
22.2
24.2
26.2
28.2

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

21.2 50 m st. motylkowym
23.2 400 m st. dowolnym
25.2 200 m st. grzbietowym
27.2 100 m st. zmiennym
4 x 50 m st. dowolnym MIX

rozgrzewka 7.30 – 8.50; eliminacje – 9.00
29.1
31.1
33.1

100 m st. dowolnym
200 m st. motylkowym
200 m st. klasycznym

30.1
32.1
34.1

100 m st. dowolnym
200 m st. motylkowym
200 m st. klasycznym

rozgrzewka 15.00 – 16.55; finały – 17.00

29.2
31.2
33.2
35.2

100 m st. dowolnym
200 m st. motylkowym
200 m st. klasycznym
4 x 200 m st. dowolnym

30.2
32.2
34.2
36.2

100 m st. dowolnym
200 m st. motylkowym
200 m st. klasycznym
4 x 200 m st. dowolnym

rozgrzewka 7.30 – 8.50; eliminacje – 9.00

37.1
39.1
41.1
43.1

50 m st. klasycznym
100 m st. grzbietowym
200 m st. zmiennym
1500 m st. dowolnym – wolniejsze serie

38.1
40.1
42.1
44.1

37.2
39.2
41.2
43.2
45.2

rozgrzewka 14.30 – 16.25; finały – 16.30
50 m st. klasycznym
38.2 50 m st. klasycznym
100 m st. grzbietowym
40.2 100 m st. grzbietowym
200 m st. zmiennym
42.2 200 m st. zmiennym
1500 m st. dowolnym – najszybsza seria
44.2 800 m st. dowolnym – najszybsza seria
4 x 100 m st. zmiennym
46.2 4 x 100 m st. zmiennym

50 m st. klasycznym
100 m st. grzbietowym
200 m st. zmiennym
800 m st. dowolnym – wolniejsze serie

– według zasad generalnych:
Zgłoszenia zawodnika do startu może dokonać macierzysty klub, szkoła mistrzostwa sportowego,
okręgowy związek pływacki lub PZP,
Podmiot zgłaszający zawodnika musi mieć uregulowane zobowiązania finansowe w stosunku do
PZP (składka członkowska, opłaty regulaminowe, kary i inne),
Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z potwierdzeniem ważności badań lekarskich
zawodników na czas trwania zawodów,
Zgłoszenia do zawodów dokonywane są za pośrednictwem systemu SEL PZP przez osobę
uprawnioną: administratora z ramienia podmiotu zgłaszającego,
Zgłoszeń należy dokonywać w terminie do godziny 24.00 dnia 13 grudnia 2018 r. – jest to ostateczny
termin zgłoszeń zawodników. W zawodach mogą uczestniczyć, w poszczególnych konkurencjach,
jedynie zawodnicy zgłoszeni w terminie. Nie dopuszcza się zgłoszeń na konferencji technicznej i w
trakcie zawodów - dotyczy również zgłaszania zawodnika w miejsce innego zawodnika tego samego
klubu,
Warunkiem przyjęcia całego zgłoszenia klubu jest dołączenie do zgłoszenia skanu lub zdjęcia
dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty startowej,
Lista zgłoszonych zawodników zostanie opublikowana w Internecie na stronie PZP nie później niż
48 godzin przed terminem odprawy technicznej,
Lista startowa zostanie opublikowana niezwłocznie po zakończeniu odprawy technicznej.

- wg zasad generalnych:
zawody przeprowadzane są systemem eliminacji oraz finałów A, B i C, w pierwszej kolejności
finały A, potem B i C we wszystkich konkurencjach, z tym że w finałach C startują tylko najlepsi
juniorzy 17-18 lat, którzy nie zakwalifikowali się do finału A, ani finału B danej konkurencji,
konkurencje 800 m i 1500 m stylem dowolnym rozgrywane są seriami na czas, a najsilniejsza
seria w każdej z tych konkurencji rozgrywana będzie w bloku finałowym,
sztafety rozgrywane będą seriami na czas w bloku finałowym zgodnie z programem zawodów,
rozstawienie sztafet będzie dokonane na podstawie wyników z ostatniej imprezy mistrzowskiej
Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców, na pływalni o tej samej długości,
rozstawienia serii wszystkich konkurencji dokona organizator na podstawie rankingu
sporządzonego z wyników uzyskanych nie wcześniej niż w ciągu ostatnich piętnastu miesięcy
licząc od pierwszego dnia zawodów na pływalni 25 lub 50 metrowej,
zawodnicy 17 i starsi mają prawo startu w dowolnej ilości konkurencji, natomiast młodsi mają
prawo startu tylko w pięciu konkurencjach indywidualnych w całych zawodach, przy czym tylko
w dwóch konkurencjach indywidualnych w jednym dniu.

koszty organizacji pokrywa Organizator.
koszty uczestnictwa pokrywają kluby,
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
koniecznie z dopiskiem w tytule: ZMPLublin
do dnia 13.12.2018 (niezbędna kopia przelewu), po tym terminie wycofanie zawodnika nie
będzie skutkowało zwrotem opłaty startowej
niezgłoszenie się na start bez względu na przyczynę, powoduje nałożenie na klub opłaty
regulaminowej w wysokości 50 zł, płatne przelewem na konto PZP,
wycofanie ze startu (bez płacenia kary za niewystartowanie), możliwe jest do zakończenia
odprawy technicznej.

w każdej konkurencji przyznaje się odrębnie medale oraz dyplomy za kategorię „open”, kategorię
młodzieżowca 19-23 lat oraz kategorię junior 17-18 lat,
młodzieżowcy oraz juniorzy 17-18 lat startujący zarówno indywidualnie, jak i w sztafetach
złożonych wyłącznie z tej kategorii wiekowej są dwukrotnie klasyfikowani: w kategorii „open”
i w swojej kategorii wiekowej; pozostali zawodnicy są klasyfikowani wyłącznie w kategorii „open”,
młodzieżowcy i juniorzy 17-18 lat klasyfikowani są na podstawie finału A, B i C oraz eliminacji.

konferencja techniczna odbędzie się 17 grudnia 2018 (poniedziałek) o godz. 20.00 w sali
konferencyjnej hotelu Victoria, ul. Narutowicza 58/60, Lublin,
w sprawach nie objętych regulaminem decyduje delegat PZP, który jest jednocześnie
przewodniczącym komisji odwoławczej,
podczas trwania zawodów do dyspozycji uczestników zostanie udostępniona pływalnia 25
metrowa.

mieści się
w budynku pływalni i jest czynne
w godzinach 15.00 - 20.00 oraz w czasie trwania zawodów.

w

dniu

17

grudnia

2018

roku

wszystkie komunikaty organizacyjne i techniczne, listy zgłoszonych klubów i zawodników, wyniki
zawodów będą publikowane na stronach www.polswim i www.megatiming.pl

w sprawach organizacyjnych kontakt z Piotrem Kasperkiem – j.kasperek@azs.umcs.pl

organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku uczestników w materiałach
fotograficznych z zawodów w celach promocyjnych Polskiego Związku Pływackiego oraz innych
podmiotów współpracujących.

