KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
II OTWARTYCH MISTRZOSTW KOSZALINA
W PŁYWANIU MASTERS
pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Koszalina
Piotra Jedlińskiego

Organizator
Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
Sekcja Pływacka TKKF Koszalin Masters
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Zawodów
Wioletta Pawliczek
violet11@tlen.pl
Termin zawodów
22-23 września 2018 r.
Miejsce zawodów
Kompleks Sportowo-Rekreacyjny
Adres: ul. Jedności 4, 75-401 Koszalin
Wejście od ul. Głowackiego
http://www.basen.koszalin.pl/
długość – 25 m
ilość torów – 6
pomiar czasu – aparatura elektroniczna
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I. Uczestnictwo
1. Prawo startu w zawodach mają zawodniczki i zawodnicy w wieku od 20 lat (rok urodzenia
1998 i starsi).
2. Uczestnicy muszą dokonać zgłoszenia oraz opłacić startowe w terminie podanym przez
organizatora.
3. Każdy zawodnik może uczestniczyć w dwóch konkurencjach indywidualnych i jednej
sztafecie w każdym z bloków.
4. Zawodnicy muszą dokonać rejestracji w biurze zawodów, wyrazić zgodę na gromadzenie
i przetwarzanie danych osobowych oraz złożyć pisemne oświadczenie o stanie zdrowia
i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność. Wzór oświadczenia w załączeniu oraz
będzie udostępniony do wypełnienia przy rejestracji.
5. Zawodnicy reprezentujący kluby i sekcje zrzeszone w PZP, oraz kluby i sekcje niezrzeszone
w PZP muszą zgłosić się do zawodów tylko w ramach zgłoszenia klubowego. Zawodnicy
niezrzeszeni zgłaszają się indywidualnie.

II. Zgłoszenia
1. Zawodnicy reprezentujący kluby Masters muszą wysłać zgłoszenie w formie elektronicznej
z programu Entry Edytor – Splash. Wygenerowany plik LENEX należy przesłać na adres
poczty e-mail: michal.derewecki@poczta.fm w nieprzekraczalnym terminie do dnia
16.09.2018 (niedziela) do godz. 20.00. Zgłoszenie zostanie potwierdzone w ciągu 48 h.
2. Zgłoszenie indywidualne można przesłać w Excelu. Powinno zawierać imię, nazwisko, datę
urodzenia oraz wybrane konkurencje z aktualnymi czasami.
3. Zgłoszenia sztafet klubowych powinny zawierać imiona i nazwiska zawodników
w kolejności startu, wiek zawodników i kategorię wiekową sztafety wraz z czasem
zgłoszenia.
4. Zaproszenie do pobrania zostanie udostępnione na stronie: www.megatiming.pl
5. Listy startowe zostaną opublikowane w dniu 20.09.2018 r. na stronie www.megatiming.pl
6. Po opublikowaniu list startowych nie będą przyjmowane żadne zmiany w odniesieniu do
konkurencji, poza wykreśleniem zawodnika z konkretnych startów.

III. Kategorie wiekowe
Grupa młodzieżowa:
0

20-24

Kategorie Masters:
A

25-29

G

55-59

B

30-34

H

60-64

C

35-39

I

65-69

D

40-44

J

70-74

E

45-49

K

75-79

F

50-54

L

80-84 i dalej co 5 lat
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IV. Sztafety klubowe
Sztafetę stanowią wyłącznie zawodnicy jednego klubu. Nie dopuszcza się startu zawodników
z grupy „0” w sztafetach kategorii Masters.
Kategorię wiekową sztafety wyznacza łączny wiek czterech zawodników:
Grupa młodzieżowa:
0

80-96 lat

Kategorie Masters:
A

100-119

D

200-239

B

120-159

E

240-279

C

160-199

F

280+

V. Przepisy techniczne
1. Zawody będą przeprowadzone seriami na czas. Serie będą ustalone zgodnie z przepisami
pływania – wg zgłoszonych aktualnych czasów. Osoby bez podanych czasów będą startowały
w najsłabszych seriach.
2. Celem usprawnienia przebiegu zawodów, w trakcie ich trwania, zawodnicy zgłoszeni na
800 m st. dowolnym będą proszeni o potwierdzenie startu. Będzie to ogłoszone przez spikera
zawodów. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, organizator rozważy rozegranie konkurencji
800 m st. dowolnym od serii najsilniejszej. Będzie to ogłoszone w trakcie zawodów.
VI. Program zawodów
I Blok – 22.09.2018 (sobota)

II Blok – 23.09.2018 (niedziela)

10.30- 13.00 rejestracja zawodników
13.00- 13.45 rozgrzewka
13.50 uroczyste otwarcie zawodów
14.00 rozpoczęcie konkurencji pływackich

9.00- 9.30 rozgrzewka
9.45 rozpoczęcie konkurencji pływackich

Konkurencje Blok I: 14.00 -19.00

Konkurencje Blok II : 9.45-14.00

Nr
1/2
3/4
5/6
7/8
9/10
11/12
13/14
15

Konkurencja
100 m st. dowolnym
50 m st. klasycznym
100 m st. zmiennym
100 m st. grzbietowym
50 m st. motylkowym
200 m st. klasycznym
800 m st. dowolnym
4x50 m st. zmiennym

K/M
K/M
K/M
K/M
K/M
K/M
K/M
mix

Nr
16/17
18/19
20/21
22/23
24/25
26/27
28/29
30

Konkurencja
50 m st. grzbietowym
50 m st. dowolnym
100 m st. motylkowym
400 m st. zmiennym
100 m st. klasycznym
200 m st. grzbietowym
200 m st. dowolnym
4x50 m st. dowolnym

K/M
K/M
K/M
K/M
K/M
K/M
K/M
mix

VII. Nagrody
1. Za zajęcie miejsca 1-3 w każdej z kategorii wiekowych w konkurencjach indywidualnych medale i dyplomy, dla wszystkich uczestników sztafet dyplomy.
2. Ponadto zostanie nagrodzony najlepszy zawodnik i najlepsza zawodniczka wg punktacji
Masters, za dwa najlepsze starty.
3. Każdy uczestnik zawodów otrzymuje okolicznościowy upominek.
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VIII. Zasady finansowania
1. Opłata startowa wynosi 90,00 zł od każdego zawodnika biorącego udział w zawodach.
2. Wpłaty należy dokonać wyłącznie przelewem do dnia 17.09.2018 na konto KTKKF o numerze:
05 1020 2791 0000 7802 0064 0508 PKO BP I Oddział/Koszalin z dopiskiem: „opłata startowa
zawody OMKM + nazwa klubu i nazwiska zawodników (lub ilość zawodników jeśli nie zmieści się
w tytule przelewu). Listę zawodników przy opłacie zbiorczej należy wysłać na adres
violet11@tlen.pl do dnia 17.09.2018 r.
3. Dla zawodników startujących wyłącznie w konkurencji 800 m stylem dowolnym opłata
startowa wynosi 30 zł.
4. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Biuro zawodów nie będzie przyjmowało wpłat.
Zawodnicy proszeni są o przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty startowej.
5. Osoby/kluby chcące otrzymać fakturę za startowe proszone są o przesłanie danych do
faktury do dnia 19.09.2018 r. (środa) z podaniem: klubu, kwoty i danych na jakie ma być
wystawiona faktura na adres e-mail: ktkkf@wp.pl z dopiskiem opłata startowa zawody OMKM.
IX. Postanowienia końcowe
1. Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP oraz regulaminy i przepisy ruchu Masters.
W sprawach nieokreślonych regulaminem, komunikatami oraz innymi przepisami decyzje
podejmuje według kompetencji Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego lub Sędzia
Główny zawodów.
2. Zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację przez zawodnika postanowień zawartych
w niniejszym Komunikacie oraz wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć,
filmów lub wywiadów z jego wizerunkiem na potrzeby promocyjne zawodów, jak
i Organizatora, w tym na zamieszczanie wyników z danymi osobowymi uczestników
zawodów na stronie internetowej Organizatora oraz portalach społecznościowych, jak
również w prasie, radio i telewizji.
Zakwaterowanie
• Istnieje możliwość zakwaterowania w Domu Studenta nr 2 Politechniki Koszalińskiej
przy ul. Rejtana 15 (10 minut piechotą do basenu) w pokojach 1, 2 lub 3 osobowych
https://www.akademiki.tu.koszalin.pl/
• Kolejną możliwością jest nocleg w Trawa Hotel Sport w Starych Bielicach koło Koszalina,
ul. Polnych Traw 1. Hotel na hasło „Masters Koszalin” oferuje: Pokój 1-osobowy ze
śniadaniem 80 zł, Pokój 2-osobowy ze śniadaniem – 145 zł (oferta uwzględnia 40% rabat) –
rezerwacji można dokonać od 1 września 2018 r.
http://www.hoteltrawa.pl/index.php?page=1&lang=pl
Sponsorzy
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