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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO
Objęte honorowym patronatem
Prezydenta Olsztyna
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I. Organizator
Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie
II. Miejsce i termin zawodów
OSiR w Olsztynie, WCRS AQUASFERA GALERIA WARMIŃSKA, Al. Piłsudskiego 69b.
Pływalnia 25 metrów, 10 torów, temperatura wody: 27°C
Pomiar czasu: elektroniczny
MISTRZOSTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OKREGU PŁYWACKIEGO:
1. BLOK 23.11.2019, 08.45 – zawody (08.00 – 08.40 rozgrzewka)
2. BLOK 23.11.2019, 16.00 – zawody (15.00 – 15.40 rozgrzewka)
3. BLOK 24.11.2019, 08.45 – zawody (08.00 – 8.40 rozgrzewka)
III. Uczestnictwo
1.W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy w następujących kategoriach wiekowych:
indywidualnie: 10 i młodsi, 11, 12, 13, 14, 15 i starsi
sztafety: 12 lat i młodsi, 13-14 lat, 15 i starsi
2. Posiadający licencje zawodnicze PZP i aktualne badania lekarskie ( posiadający status AKTYWNY w
SEL) Dopuszczamy start zawodników z roczników 2009 i młodsi, którzy nie są zarejestrowani w SEL
3. Zgłoszeni do zawodów przez klub.
4. W Mistrzostwach Warmińsko- Mazurskiego OZP zawodnicy spoza okręgu mogą wystartować poza
konkursem w rozstawionych seriach, nie biorąc udziału w klasyfikacji medalowej.
5. Każdy zawodnik ma prawo startu w pięciu konkurencjach i w sztafecie.
6. Starty PK będą możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc w seriach.

IV. Zasady finansowania
1. Koszty organizacyjne pokrywa W-M OZP.
2. Koszty uczestnictwa pokrywają kluby.
3. Opłata startowa wynosi 60zł od zawodnika.
V. Nagrody
1. Zwycięzcy konkurencji indywidualnych nagrodzeni zostaną medalami i dyplomami
2. Najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik w każdej kategorii wiekowej nagrodzeni zostaną
pucharem za sumę punktów wg tabeli wielobojowej, zdobytych za trzy starty. W przypadku takiej
samej ilości punktów FINA o kolejności będzie decydować statystyka medalowa. W przypadku
zdobycia takiej samej ilości medali decyduję najbardziej wartościowy wynik FINA.
3. Pucharami nagrodzone zostaną trzy najlepsze kluby za sumę punktów wielobojowych za starty
indywidualne i sztafetowe
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VI. Program zawodów

I BLOK
Lp.
1.
3.
5.
7.
9.
11.

Dziewczęta
100 m st. dowolnym
50 m st. klasycznym
200 m st. motylkowym ( 13 i starsi)
100 m st. grzbietowym
200 m st. zmiennym ( 11 i starsi)
400 m st. dowolnym ( 11 i starsi)

Lp.
2.
4.
6.
8.
10.
12.

Chłopcy
100 m st. dowolnym
50 m st. klasycznym
200 m st. motylkowym ( 13 i starsi)
100 m st. grzbietowym
200 m st. zmiennym ( 11 i starsi)
400 m st. dowolnym ( 11 i starsi)

II BLOK
Lp.
13.
15.
17.
19.
21.
23.

Dziewczęta
400 m st. zmiennym (13 i starsi)
50 m st. dowolnym
50 m st. grzbietowym
200 m st. klasycznym ( 11 i starsi)
100 m st. motylkowym (11 i starsi)
800 m st. dowolnym (12 i starsi)
maksymalnie 20 zawodniczek

Lp.
14.
16.
18.
20.
22.
24.

Chłopcy
400 m st. zmiennym (13 i starsi)
50 m st. dowolnym
50 m st. grzbietowym
200 m st. klasycznym ( 11 i starsi)
100 m st. motylkowym (11 i starsi)
1500 m st. dowolnym (12 i starsi)
maksymalnie 20 zawodników

O zgłoszeniu do 800 i 1500 m st. dowolnym decydować będzie ranking na pływalni 25-metrowej. W
przypadku skreślenia z któregoś z dystansów możliwe będzie zgłoszenie do innej konkurencji
( do 20.11.2019r)
III BLOK
Lp.
25.
27.
29.
31.
33.
35.

Dziewczęta
200 m st. dowolnym ( 11 i starsi)
100 m st. klasycznym
50 m st. motylkowym
200 m st. grzbietowym ( 11 i starsi)
100 m st. zmiennym
4x50 m st. dowolnym

Lp.
26.
28.
30.
32.
34.
36.

Chłopcy
200 m st. dowolnym ( 11 i starsi)
100 m st. klasycznym
50 m st. motylkowym
200 m st. grzbietowym ( 11 i starsi)
100 m st. zmiennym
4x50 m st. dowolnym

Sztafety rozgrywane są w kategoriach: 12 i młodsi, 13-14, 15 i starsi Sztafety są klasyfikowane
według rocznika najstarszego zawodnika.
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VII. Kierownictwo i komisja sędziowska
Komisję sędziowską wyznaczy Kolegium Sędziów W-M OZP.
VIII.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Zgłoszenie do zawodów
zawodnicy z roczników 2008 i starsi obowiązkowo przez SEL PZP
zawodnicy z roczników 2009 i młodsi mogą zostać zgłoszeni przez plik *.lxf
tylko wyniki zawodników zgłoszonych przez SEL PZP będą przesłane do swimrankings.net
plik Lenex należy przesłać na adres elachodyna@poczta.fm
podając w nazwie: mistrzostwa_ klub_nazwisko trenera.lxf
Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia, nazwę klubu,
numer licencji, dystans, konkurencję oraz najlepszy czas uzyskany w ciągu ostatnich 12
miesięcy.
Skład sztafet należy podać najpóźniej do zakończenia rozgrzewki 24.11.19r.
Termin zgłoszenia upływa w poniedziałek 18.11.2019r . o godzinie 20.00
Skreślenia możliwe są do dnia 21.11.2019r. Po tym terminie opłata startowa będzie
pobierana zgodnie ze zgłoszeniem.

IX. Odprawa techniczna
Odprawa techniczna odbędzie się dnia 23.11.2019 r. podczas rozgrzewki ok. godziny 8.20
Nie przewiduje się dopisywania zawodników na odprawie technicznej.
X. Postanowienia końcowe
1.Zawody rozgrywane będą seriami na czas zgodnie z przepisami FINA i regulaminami PZP.
2. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z
organizatorem.
3. W sprawach organizacyjnych kontakt z Grzegorzem Gaszykiem te. 509 07 83 61,
Elżbietą Chodyną tel. 600 21 57 32.
4. Rezerwacja zakwaterowania i wyżywienia we własnym zakresie.

Serdecznie zapraszamy do Olsztyna

