Klubowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Pływaniu
Pod Patronatem Pana Grzegorza Pietruczuka
Burmistrza Dzielnicy Bielany
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Warszawa, 08 – 09 marca 2019
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1. TERMIN ZAWODÓW: 08 - 09 marca 2019




BLOK I – 08 marca 2019 – Zawody – 17.00
BLOK II – 09 marca 2019 – Zawody – 09.00
BLOK III – 09 marca 2019 – Zawody – 16.15

2. MIEJSCE ZAWODÓW: Kryta pływalnia Centrum Rekreacyjno-Sportowego Dzielnicy Bielany
m.st.Warszawy ul. Lindego 20.
3. INORMACJE TECHNICZNE:



Pływalnia 25m; 6 torów, temperatura wody: 27°C
Pomiar czasu: elektroniczny

4. ORGANIZATOR ZAWODÓW:



5.

ZASADY FINANSOWANIA:




6.

Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy
Koszty uczestnictwa ponoszą kluby
Opłata startowa wynosi 500 zł od każdego zgłoszonego Klubu płatna przelewem zgodnie
z pkt. 8 komunikatu.

ZASADY UCZESTNICTWA:




7.

Polski Związek Pływacki
CRS Bielany
Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Pływacki

wg zasad generalnych Regulaminu Imprez PZP (Klubowe Mistrzostwa Polski Juniorów)
w zawodach mają prawo startu zawodnicy w wieku 14 – 19 lat .
zakwalifikowane zostały Kluby:
1. UKS G-8 Bielany Warszawa
2. WKS Śląsk Wrocław
3. UKS SMS Galicja Kraków
4. UKP Unia Oświęcim
5. UKP Polonia Warszawa
6. MKP Szczecin
7. MUKS Piętnastka Bydgoszcz
8. TP Zielona Góra
9. MKS-SMS Victoria Racibórz
10. KSZO Ostrowiec Św.
11. UKS GOS Raszyn

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW – według zasad generalnych.
- Obsługa informatyczna: p. Sławomir Grabiec adres email: zawody@wmozp.pl tel. 600 851 363.
- Zgłoszenia do zawodów dokonywane są za pośrednictwem systemu SEL PZP przez osobę uprawnioną –
Administratora klubu.
- Zgłoszeń należy dokonać do dnia 04 marca do godziny 23:59. W zawodach mogą uczestniczyć
w poszczególnych konkurencjach tylko zawodnicy zgłoszeni w ww. terminie. Nie dopuszcza się dodatkowych
zgłoszeń na konferencji technicznej oraz w trakcie zawodów - dotyczy to również zgłaszania zawodnika
w miejsce innego zawodnika tego samego klubu.
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- Warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest posiadanie statusu AKTYWNY w systemie
SEL (do dnia 09.03.2019).
- Warunkiem przyjęcia zgłoszenia całego klubu jest dołączenie do zgłoszenia skanu lub zdjęcia dokumentu
potwierdzającego dokonanie opłaty startowej. Opis przelewu powinien zawierać: nazwę przelewu KMPJ wraz z
nazwą klubu.
- Od ostatecznego terminu zgłoszeń do zakończenia konferencji technicznej możliwe jest wykreślenie
zgłoszonego zawodnika.
- Lista zgłoszonych zawodników zostanie opublikowana w Internecie na stronie PZP nie później niż na 48 godzin
przed terminem odprawy technicznej.
- Lista startowa zostanie opublikowana niezwłocznie po zakończeniu odprawy technicznej.

8. OPŁATY STARTOWE I REGULAMINOWE






Opłata startowa wynosi 500 zł od każdego zgłoszonego Klubu - płatna wyłącznie przelewem na konto PZP:
PKO BP II O/W-wa Nr 90 1020 1026 0000 1502 0015 2132 do dnia 04 marca.2019 do godz.23:59 .
W tytule przelewu za opłatę startową należy bezwzględnie podać kolejno: kod zawodów – KMPJ, nazwę
klubu, a w przypadku dokonywania opłaty za więcej niż jeden klub tytuł przelewu powinien zawierać jak
wyżej, z wyszczególnieniem wszystkich klubów.
PZP nie będzie zwracał opłaty startowej po ostatecznym terminie zgłoszeń tj. 04 marca 2019 r.
Niewystartowanie zgłoszonego zawodnika powoduje nałożenie na klub opłaty regulaminowej
w wysokości określonej w „Taryfikatorze Opłat PZP”.

9. PROGRAM ZAWODÓW:
I DZIEŃ – I blok zawodów - piątek
rozgrzewka: 15.45 – 16.45; otwarcie zawodów 16.50; zawody – 17.00
KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

1.

50 m st. dowolnym

2.

50 m st. dowolnym

3.

50 m st. klasycznym

4.

50 m st. klasycznym

5.

100 m st. motylkowym

6.

100 m st. motylkowym

7.

200 m st. dowolnym

8.

200 m st. dowolnym

9.

200 m st. grzbietowym

10.

200 m st. grzbietowym

11.

400 m st. zmiennym

12.

400 m st. zmiennym

13.

4x100 dowolnym MIX

II DZIEŃ – II blok zawodów - sobota
rozgrzewka 07.45 – 08.45; zawody 09.00
14.

50 m st. motylkowym

15.

50 m st. motylkowym

16.

50 m st. grzbietowym

17.

50 m st. grzbietowym

18.

400 m st. dowolnym

19.

400 m st. dowolnym

20.

100 m st. klasycznym

21.

100 m st. klasycznym

22.

200 m st. zmiennym

23.

200 m st. zmiennym

24.

4 x 100 m st. dowolnym

25.

4 x 100 m st. dowolnym

26.

4 x 100 m st. zmiennym MIX

II DZIEŃ – III blok zawodów - sobota
rozgrzewka: 15.00 – 16.00; zawody - 16.15
27.

200 m st. motylkowym

28.

200 m st. motylkowym

29.

100 m st. dowolnym

30.

100 m st. dowolnym

31.

100 m st. grzbietowym

32.

100 m st. grzbietowym

33.

200 m st. klasycznym

34.

200 m st. klasycznym

35.

800 m st. dowolnym

36.

800 m st. dowolnym

37.

4 x 100 m st. zmiennym

38.

4

x 100 m st. dowolnym
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10. Przepisy techniczne.
Według „Zasad Generalnych Regulaminu Organizacji Zawodów Centralnych w Pływaniu”:
 Zawody są rozgrywane na pływalni 25 m, systemem „seriami na czas”.
 W konkurencji 800 metrów stylem dowolnym każdy klub ma prawo zgłosić jednego
zawodnika/zawodniczkę w wieku 14-19 lat.
 W pozostałych konkurencjach indywidualnych klub ma prawo zgłosić 2 zawodników:
- co najmniej jeden ze zgłoszonych zawodników musi być w przedziale wiekowym 14-16 lat.
 Do konkurencji sztafetowych każdy klub może zgłosić jeden zespół, w skład którego musi wchodzić co
najmniej 2 zawodników w przedziale wiekowym 14-16 lat.
 Zawodnicy mają prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych i 1 sztafecie w każdym bloku zawodów
lecz w nie większej liczbie konkurencji indywidualnych niż 5 w całych zawodach.

11. Punktacja.
W konkurencjach indywidualnych punktacja drużynowa przedstawia się następująco:
 I miejsce liczba punktów równa podwójnej liczbie klubów plus 1 punkt, II miejsce minus 2 punkty, każde
kolejne miejsce o 1 punkt mniej.
 W wyścigach na 800 metrów stylem dowolnym oraz w wyścigach sztafetowych punkty liczone są podwójnie.

12. Nagrody.
Najlepsze 8 klubów otrzymuje puchary za sumę punktów w klasyfikacji drużynowej. Nagrody rzeczowe dla 2
zawodniczek i 2 zawodników (po jednej/jednym w kategorii 14-16 lat i kategorii 17-19 lat) za jeden najlepszy wynik
wg obowiązującej w danym roku punktacji FINA.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:





Konferencja techniczna odbędzie się w dniu 08 marca 2019 o godzinie 1500 w sali konferencyjnej
CRS Bielany ul. Lindego 20,
Pływalnia do rozgrzewki będzie udostępniona wg programu przed rozpoczęciem każdego bloku startowego,
Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP,
W sprawach nie objętych regulaminem decyduje delegat PZP,
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