Zawody kwalifikacyjne do:
1. Mistrzostw Świata Seniorów w pływaniu,
Budapeszt, Węgry 23-30.07.2017.
2. Mistrzostw Świata Juniorów w pływaniu
Indianapolis, USA 23-28.08.2017.
3. Mistrzostw Europy Juniorów w pływaniu,
Netanya, Izrael 28.06-2.07.2017.
4. Europejskich Dni Olimpijskich Młodzieży,
Gyor, Węgry 24-28.07.2017.
5. Uniwersjady
Tajpej, Tajwan 20-27.08.2017.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:
Piotr Kasperek
j.kasperek@azs.umcs.pl

Główne Mistrzostwa Polski
w Pływaniu
18-21 maja 2017 – Lublin

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

TERMIN ZAWODÓW, MIEJSCE I INFORMACJE TECHNICZNE
TERMIN ZAWODÓW:
18-21 maja 2017
MIEJSCE ZAWODÓW:
Pływalnia AQUA Lublin, 20-101 Lublin Al. Zygmuntowskie 4
INFORMACJE TECHNICZNE:
 pływalnia - 50 m,
 ilość torów – 10,
 temperatura - 27°C,
 pomiar czasu – automatyczny.

ZASADY UCZESTNICTWA

ORGANIZATOR I KIEROWNICTWO ZAWODÓW
ORGANIZATOR ZAWODÓW:
 Polski Związek Pływacki,
 Lubelski Okręgowy Związek Pływacki,
 KU AZS UMCS w Lublinie,
 Urząd Miasta Lublin,
 MOSIR Bystrzyca Sp. z o.o. w Lublinie.
KIEROWNICTWO ZAWODÓW:
Sędziowie międzynarodowi według ustaleń Prezydium
Kolegium Sędziów PZP:
Ewa Furman– sędzia główny mężczyzn
Sławomir Cybertowicz – sędzia główny kobiet
Jarosław Jankowski – sędzia starter.

Według zasad generalnych Regulaminu Imprez Centralnych:
 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,
 prawo startu mają zawodnicy zgłoszeni przez klub/szkołę lub PZP,
 zawodnicy muszą posiadać licencję i aktualne badania lekarskie,
 w zawodach mogą uczestniczyć w poszczególnych konkurencjach jedynie zawodnicy zgłoszeni w terminie; nie dopuszcza się dodatkowych zgłoszeń
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.
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PROGRAM ZAWODÓW

 czwartek 18.05.2017 - I DZIEŃ
rozgrzewka: 7.30 – 8.50
eliminacje - 9.00
rozgrzewka 15.00 - 16.30 uroczyste otwarcie – 16.40 finały – 17.00

1
3
5
7
9

KOBIETY
200 m st. motylkowym
50 m st. dowolnym
200 m st. grzbietowym
800 m st. dowolnym
4 x 200 m st. dowolnym

 sobota 20.05.2017

2
4
6
8
10

MĘŻCZYŹNI
200 m st. motylkowym
50 m st. dowolnym
200 m st. grzbietowym
1500 m st. dowolnym
4 x 200 m st. dowolnym

- III DZIEŃ

rozgrzewka: 7.30 – 8.50 eliminacje - 9.00
rozgrzewka 15.30 - 16.45 finały – 17.00

21
23
25
27
29

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

22
24
26
28
30

 piątek 19.05.2017

- II DZIEŃ

rozgrzewka: 7.30 – 8.50 eliminacje - 9.00
rozgrzewka 15.15 - 16.45 finały – 17.00

11
13
15
17
19

KOBIETY
200 m st. dowolnym
50 m st. klasycznym
100 m st. grzbietowym
400 m st. zmiennym
4 x 100 m st. dowolnym

12
14
16
18
20

MĘŻCZYŹNI
200 m st. dowolnym
50 m st. klasycznym
100 m st. grzbietowym
400 m st. zmiennym
4 x 100 m st. dowolnym

 niedziela 21.05.2017 - IV DZIEŃ
rozgrzewka: 7.30 – 8.50 eliminacje - 9.00
rozgrzewka 14.30 - 15.55 finały – 16.00

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

31
33
35
37
39

KOBIETY
100 m st. dowolnym
100 m st. klasycznym
50 m st. motylkowym
1500 m st. dowolnym
4 x 100 m st. zmiennym

32
34
36
38
40

MĘŻCZYŹNI
100 m st. dowolnym
100 m st. klasycznym
50 m st. motylkowym
800 m st. dowolnym
4 x 100 m st. zmiennym
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PROGRAM ZAWODÓW

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW
Według zasad generalnych:
 zgłoszenia do konkurencji należy przesyłać w formie elektronicznej (*.lxf) na
adres: pioswim@wp.pl (Piotr Bujak) w nieprzekraczalnym terminie do 08 maja
2017 (poniedziałek),
 kopię zgłoszenia wraz z potwierdzeniem opłaty startowej (nazwa klubu, liczba
startów, w przypadku zgłaszania z kilku klubów nazwę każdego z nich wraz liczbą
startów) należy przesłać na adres: p.pietrasik@polswim.pl w nieprzekraczalnym
terminie do 08 maja 2017 (poniedziałek),
 zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia,
nazwę klubu, numer licencji, numer kodowy klubu oraz wybrane konkurencje,
 w zgłoszeniu musi znajdować się kontakt do osoby przygotowującej zgłoszenie,
 zgłoszeń dokonujemy wg czasów z rankingu europejskiego, uzyskanych nie
wcześniej niż w roku kalendarzowym poprzedzającym imprezę, na pływalni o tej
samej długości
 zaproszenie do pobrania na stronie www.polswim.pl oraz www.megatiming.pl,
 po opublikowaniu na stronie www.polswim.pl oraz www.megatiming.pl listy
zgłoszonych zawodników skreślenia z konkurencji (bez ponoszenia opłat) mogą
być dokonane do 48 godzin przed wyznaczoną godziną odprawy technicznej,
 PZP będzie zwracał przelewem opłatę startową za zawodników wykreślonych do
48 godzin przed odprawą techniczną,
 lista zawodników zobowiązująca do uiszczenia opłaty startowej zostanie
opublikowana na 24 godziny przed rozpoczęciem odprawy technicznej,
pozostałe zmiany mogą być dokonane wyłącznie na konferencji technicznej,
 opłata startowa może być wniesiona wyłącznie przelewem,
 weryfikacja zawodników zostanie dokonana na podstawie SEL.

PRZEPISY TECHNICZNE









Według zasad generalnych:
zawody przeprowadzane są systemem eliminacji oraz finałów A i B,
w pierwszej kolejności finały A we wszystkich konkurencjach
konkurencje 800m i 1500m stylem dowolnym rozgrywane są seriami na czas,
a najsilniejsze serie tych konkurencji rozgrywane będą w bloku finałowym,
wszystkie sztafety rozgrywane będą seriami na czas w bloku finałowym po
finałach B,
rozstawienie sztafet będzie dokonane na podstawie wyników z ostatniej
imprezy mistrzowskiej na pływalni o tej samej długości,
zgłoszeń dokonujemy wg czasów z rankingu europejskiego, uzyskanych nie
wcześniej niż w roku kalendarzowym poprzedzającym imprezę
rozstawienia serii wszystkich konkurencji dokona organizator na podstawie
rankingu sporządzonego z wyników uzyskanych nie wcześniej niż w roku
kalendarzowym poprzedzającym imprezę na pływalni o tej samej długości
zawodnicy 17 i starsi mają prawo startu w dowolnej ilości konkurencji,
natomiast młodsi w dwóch konkurencjach indywidualnych i sztafecie
w każdym bloku zawodów.
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ZASADY
FINANSOWANIA











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 do dnia 16.05.2017
(niezbędna kopia przelewu),
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 opłaty startowej), możliwe
jest do 48 godzin przed odprawą techniczną,
opłata za listę startową – 20 zł – gotówką u organizatora
opłata za komplet wyników - 30 zł – gotówką u organizatora
(zamówienia na listę startową oraz komunikaty należy
przesyłać na adres email: azs.umcs.pl)

NAGRODY





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

PUBLIKACJA WYNIKÓW
wszystkie komunikaty organizacyjne i techniczne, listy zgłoszonych klubów i zawodników, wyniki zawodów będą
publikowane na stronach www.polswim.pl i www.megatiming.pl
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ODPRAWA TECHNICZNA
Odprawa techniczna odbędzie się 17 maja (środa) o godzinie 20.00 w sali konferencyjnej Hotelu Victoria.
Podczas odprawy technicznej zostanie przeprowadzona weryfikacja dokumentów zawodników.

BIURO ZAWODÓW CZYNNE BĘDZIE NA OBIEKCIE AQUA LUBLIN



w dniu 17 maja w godzinach od 16:00 do 20:00
w dniach zawodów podczas trwania poszczególnych bloków zawodów.

TRENINGI




Pływalnia zostanie udostępniona do treningów i rozgrzewek w dniu 17 maja
w godzinach od 15.30 do 19.30 oraz na 1,5 godziny przed rozpoczęciem każdego bloku
zawodów (zgodnie z zapisami w punkcie 5 komunikatu „Program zawodów”).
Podczas całych zawodów do dyspozycji zawodników będzie pływalnia 25m Strefy H20.

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