KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1. Termin i miejsce zawodów:
- 5-6 czerwca 2015r., Pływalnia „Rawszczyzna”, ul. Mickiewicza 32, 27-400 Ostrowiec Św.,
- pomiar czasu: automatyczny,
- długość pływalni: 50m,
- liczba torów: 8,
- temperatura wody: 27 stopni.

2. Organizatorzy i Patronaty:
- Polski Związek Pływacki,
- Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św.,
- Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim,
Patronat:
- Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński,
- Starosta Ostrowiecki Zbigniew Duda.

3. Uczestnictwo:
3.1 W zawodach mają prawo startu uczniowie Szkół Mistrzostwa Sportowego którzy
- zostali zgłoszeni przez szkołę,
- są zrzeszeni w klubie sportowym, który jest członkiem zwyczajnym PZP i posiada licencję
klubową PZP,
- posiadają aktualną licencję zawodnika PZP,
- posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające do uprawiania pływania,
- spełniają wymogi niniejszego regulaminu.
3.2 Sędzia główny może wykluczyć zawodnika, z dalszych startów w zawodach, za niesportowe
zachowanie, w tym celowe przedłużanie ukończenia wyścigu.
3.3 Kierownik ekipy klubowej na zawodach musi posiadać oraz udostępnić na żądanie organizatora,
ważne licencje i zaświadczenia o stanie zdrowia zawodników dopuszczające do uprawiania
pływania.
3.4 W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy i zawodniczki posiadający obywatelstwo polskie
oraz obywatele państw Unii Europejskiej mieszkający na terenie Polski, posiadający licencję
zawodnika wydaną przez Polski Związek Pływacki.

4. Program zawodów:

1
3
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I dzień – 5 czerwca (piątek)
Rozgrzewka - godz. 14.30, Uroczyste otwarcie zawodów – 15.45,
Początek zawodów – godz. 16.00
Kobiety
Mężczyźni
50m stylem grzbietowym
2 50m stylem grzbietowym
100m stylem dowolnym
4 100m stylem dowolnym
100m stylem klasycznym
6 100m stylem klasycznym
200m stylem motylkowym
8 200m stylem motylkowym
400m stylem zmiennym
10 400m stylem zmiennym
Przerwa 15 minut na zgłaszanie składów sztafet
4 x 200m stylem dowolnym
12 4 x 200m stylem dowolnym

II dzień – 6 czerwca (sobota)
Rozgrzewka – godz. 7.30
Początek zawodów – godz. 9.00
Kobiety
Mężczyźni
13.
Sztafeta im. A. Sylwestrowicza 8 x 50 m. st. dowolnym (mieszana)
14 800 m stylem dowolnym
15 1500 m stylem dowolnym
16 50 m stylem motylkowym
17 50 m stylem motylkowym
18 50 m stylem klasycznym
19 50 m stylem klasycznym
20 200m stylem dowolnym
21 200m stylem dowolnym
22 200m stylem grzbietowym
23 200m stylem grzbietowym
24 200m stylem zmiennym
25 200m stylem zmiennym
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II dzień – 6 czerwca (sobota)
Rozgrzewka - godz. 14.00
Początek zawodów – godz. 15.30
Kobiety
Mężczyźni
50m stylem dowolnym
27 50m stylem dowolnym
100m stylem grzbietowym
29 100m stylem grzbietowym
100m stylem motylkowym
31 100m stylem motylkowym
200m stylem klasycznym
33 200m stylem klasycznym
400m stylem dowolnym
35 400m stylem dowolnym
Przerwa 15 minut na zgłaszanie składów sztafet
4 x 100m stylem dowolnym
37 4 x 100m stylem dowolnym
4 x 100m stylem zmiennym
39 4 x 100m stylem zmiennym

Uwaga – składy zespołów sztafetowych 8 x 50m st. dowolnym muszą zostać zgłoszone
podczas rozgrzewki – najpóźniej do godziny 9.30 w dniu 6 czerwca.

5. Przepisy techniczne:
5.1 Zawody przeprowadzane będą seriami na czas od najsłabszej do najsilniejszej.
5.2 Rozstawienia serii wszystkich konkurencji dokona Organizator na podstawie zweryfikowanych
czasów zgłoszenia.
5.3 Każda szkoła może zgłosić do każdej konkurencji indywidualnej dowolną liczbę zawodników
ale punkty zdobywa dwóch najlepszych. Do każdej konkurencji sztafetowej każda szkoła może
zgłosić jeden zespół sztafetowy.
5.4 Zawodnicy mają prawo startu w czterech konkurencjach indywidualnych i w sztafetach.
5.5 Sztafeta 8 x 50 m st. dowolnym jest punktowana i wliczana do punktacji ogólnej. Uczestniczą
w niej 4 K i 4M –naprzemiennie zaczynając od K.
6. Zgłoszenia do zawodów:
6.1 Zgłoszenia wyłącznie w formie elektronicznej (plik lxf) należy przesłać na adres e-mail
l.pustula@vp.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 maja 2015r,
6.2 Plik zaproszenia do pobrania ze strony: www.polswim.pl, www.megatiming.pl
i www.rawszczyzna.mosir.ostrowiec.pl,
6.3 Obsługę prowadzi Leszek Pustuła, tel. 604-757-558,
6.4 Zgłoszenie do zawodów w wersji elektronicznej musi zawierać plik lxf uzupełniony Edytorem
Zgłoszeń posiadający alfabetyczną listę zgłaszanych zawodników z podaniem roku urodzenia,
numeru licencji zawodnika, nazwy szkoły oraz wykazu konkurencji, do których zawodnik
zostaje zgłoszony wraz z czasem zgłoszenia - wyniki uzyskane na pływalni 50 metrowej, nie
wcześniej niż w roku kalendarzowym poprzedzającym imprezę.
6.5 Podstawą do rozstawienia sztafet będą wyniki uzyskane podczas I rundy zawodów
przeprowadzonych w Raciborzu w dniach 28 – 29 listopada 2014r.
6.6 Lista zgłoszonych zawodników zostanie opublikowana w dniu 29 maja 2015r.
6.7 Wycofanie zawodnika możliwe jest do 48 godzin przed przeprowadzeniem konferencji
technicznej – do dnia 3 czerwca 2015r do godziny 14.00. Istnieje konieczność posiadania
pisemnego potwierdzenia przyjęcia takiego wykreślenia, ( e-mail z potwierdzeniem przyjęcia
wniosku wystawionego przez osobę wyznaczoną przez organizatora zawodów do obsługi
komputerowej).
6.8 Ostateczna lista zgłoszonych zawodników opublikowana będzie 24 godziny przed odprawą
techniczną tj. w dniu 4 czerwca 2015r o godzinie 14.00. Po tym terminie będzie możliwość
wykreślenia zawodników tylko podczas odprawy technicznej.
6.9 Podczas odprawy technicznej nie można dopisywać zawodników do listy startowej.
6.10 Nie zgłoszenie się zawodnika umieszczonego na liście startowej na start powoduje nałożenie
opłaty regulaminowej w wysokości 50 zł.
6.11 Kierownik ekipy lub trener na zawodach musi posiadać aktualne licencje i zaświadczenia
o stanie zdrowia zawodników,
6.12 Wszystkie komunikaty i informacje dotyczące zawodów oraz wyniki rywalizacji publikowane
będą na stronach
www.polswim.pl , www.megatiming.pl oraz www.rawszczyzna.mosir.ostrowiec.pl .

7. Punktacja:
7.1 Podczas zawodów prowadzona będzie punktacja indywidualna i drużynowa.
7.2 W punktacji indywidualnej o wyniku zawodnika decydować będzie suma punktów wg tabeli
wielobojowej FINA z dwóch startów w następujących blokach konkurencji:

Blok

Styl

Dystans

1.

Dowolny (sprint)

50, 100, 200

2.

Dowolny (dystans)

400, 800 K/ 1500 M

3.

Motylkowy

50, 100, 200

4.

Grzbietowy

50, 100, 200

5.

Klasyczny

50, 100, 200

6.

Zmienny

200, 400

7.3 W punktacji drużynowej o kolejności zadecyduje suma punktów zdobytych przez zawodników
danej szkoły za miejsca w konkurencjach indywidualnych i sztafetowych. Sztafety punktują podwójnie.
Punkty te będą przyznawane wg klucza - Im – 17pkt.; IIm. – 15pkt.; IIIm -14pkt., … XVIm. -1 pkt.
8. Nagrody:
8.1 W klasyfikacji indywidualnej nagrodzonych zostanie trzech zawodników / zawodniczki
z największą liczbą punktów z dwóch startów wg tabeli wielobojowej FINA w poszczególnych
blokach konkurencji (pkt 7.2) – nagrody finansowe.
8.2 Wyróżnienie dla sztafety mieszanej 8 x 50 m st. dowolnym.
8.3 Puchary dla szkół zajmujących miejsca I – III w klasyfikacji końcowej Ligi SMS w sezonie
2014-2015.
9. Zasady finansowania:
9.1 Koszty organizacyjne pokrywa organizator.
9.2 Koszty uczestnictwa pokrywają zgłaszające szkoły.
9.3 Opłata startowa wynosi 1500 zł od każdej zgłoszonej szkoły i jest pobierana w całości na rzecz
Organizatora. Opłata musi być uiszczona najpóźniej do końca odprawy technicznej w dniu
5 czerwca 2015r.
9.4 Opłata startowa może zostać wniesiona przelewem do dnia 3 czerwca od godziny 15.00 na
rachunek bankowy MOSiR Ostrowiec Św. Nr 62 1240 1372 1111 0010 4649 5210

9.5 Opłata za listę startową wynosi 10 zł,
9.6 Opłata za komplet wyników (komunikatów) wynosi 20 zł.
10. Biuro zawodów czynne będzie w sekretariacie Pływalni „Rawszczyzna”:
- w dniu 5 czerwca 2015r w godzinach od 12.00 do 20.00,
- w dniach zawodów podczas trwania poszczególnych bloków zawodów.
11. Treningi:
Pływalnia zostanie udostępniona do treningów i rozgrzewek w dniu 5 czerwca w godzinach
od 10.00 do 12.00 oraz na 1,5 godziny przed rozpoczęciem każdego bloku zawodów.
12. Odprawa techniczna:
Odprawa techniczna odbędzie się 5 czerwca o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Pływalni
„Rawszczyzna”. Podczas odprawy technicznej zostanie przeprowadzona weryfikacja dokumentów
zawodników – licencje zawodnicze i zaświadczenia o stanie zdrowia.
13. Postanowienia końcowe:
13.1 W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Delegat PZP, który jest
jednocześnie przewodniczącym Komisji Techniczno-Odwoławczej.
13.2 Wszyscy zawodnicy muszą być zweryfikowani do godziny 15.30 w dniu 5 czerwca.
13.3 Weryfikacji dokumentów uczestników zawodów dokona Komisja Techniczno-Odwoławcza
podczas odprawy technicznej.
13.4 Wpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie przyjmowane będą w sekretariacie Pływalni
„Rawszczyzna” 5 czerwca (piątek) od godziny 10.00 oraz w trakcie trwania pierwszego bloku
zawodów.
13.5 Szkoły dokonujące zgłoszeń zawodników do niniejszych zawodów są zobowiązane do
posiadania zgody zawodników na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych
z organizacją zawodów oraz zgody na wykorzystanie wizerunku zawodników w celach
informacyjnych (prasowych) i promocyjnych.
13.6 Uroczyste otwarcie zawodów nastąpi 5 czerwca (piątek) o godz. 15.45.
13.7 Uroczyste zamknięcie zawodów nastąpi 8 marca (niedziela) bezpośrednio po zakończeniu
ostatniej konkurencji.
13.8 Ewentualne protesty należy składać na piśmie sędziemu głównemu zawodów nie później, niż
30 minut od zaistnienia przyczyny, wpłacając jednocześnie vadium w wysokości 300 zł;
w przypadku uwzględnienia protestu vadium zostanie zwrócone (protest bez vadium nie będzie
rozpatrywany).
13.9 Nie dopuszcza się dodatkowych startów poza konkursem.
13.10 Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.

