KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
X JUBILEUSZOWEJ EDYCJI MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODÓW
w PŁYWANIU
„KOZIOŁKI PŁYWACKIE 2019”
Pod patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle.

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
• Kędzierzyn-Koźle. 10-11 maj 2019 r.
• MOSiR Kryta Pływalnia Al. Jana Pawła II 31
Organizatorzy:
• Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
• MMKS Kędzierzyn-Koźle
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu
• MOSiR Kędzierzyn-Koźle
• Opolski Okręgowy Związek Pływacki
• Samorząd Województwa Opolskiego

KIEROWNICTWO ZAWODÓW:
Information:
Bronisław Kisielewski – Naczelnik Zawodów
kisielb@op.pl tel. 605577006
oficjalna strona zawodów to: www.facebook.com/KoziolkiPlywackie/

Cel Imprezy:
1. Propagowanie pływania wśród dzieci i młodzieży
2. Integracja między klubami pływackimi z kraju i zza granicy
3. Wyłonienie zwycięzców indywidualnych i sztafetowych
4. Sprawdzian umiejętności zawodników
5. Promocja Miasta Kędzierzyn-Koźle
6. Promocja Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
7. Promocja Województwa Opolskiego
Uczestnictwo:
W zawodach mają prawo startu zawodnicy odpowiadający następującym wymogom:
• zgłoszeni przez klub
• posiadają aktualne badania lekarskie
• posiadają licencję PZP i są członkami Okręgowych Związków Pływackich (dotyczy zawodników z Polski)
• reprezentacja jednego klubu nie może przekraczać 25 osób, poza klubem MMKS Kędzierzyn-Koźle i zaproszonych gości
• w zawodach mają prawo startu zawodnicy w pięciu kategoriach wiekowych:
A–rocznik:2009 i młodsi, B-rocznik:2008 , C-rocznik:2007, D-rocznik:2006, E-rocznik:2005 i starsi
PROGRAM ZAWODÓW:
10.05.2019 (piątek) I blok
13.50 -14.20- rozgrzewka dla dziewcząt
14.20 -14.50- rozgrzewka dla chłopców
15.00 - uroczyste otwarcie zawodów
15.15 - zawody
11.05.2019 (sobota) II blok
8.50 - 9.20 - rozgrzewka dla dziewcząt
9.20 - 9.50 - rozgrzewka dla chłopców
10.00 - zawody
11.05.2019 (sobota ) III blok
14.20 -14.40 - rozgrzewka dziewcząt
14.40 -15.00 - rozgrzewka chłopców
15.00 - zawody
UWAGA : Prosimy, aby w czasie uroczystego otwarcia zawodów, uczestnicy (do zdjęcia) ubrali otrzymane koszulki pamiątkowe
KOZIOŁKI PŁYWACKIE 2019 ( w piątek 10.05.2019 podczas otwarcia zawodów )
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31.

I blok
Dziewczęta
Chłopcy
50m dowolnym kat. ABCDE
2.
50m. dowolnym kat. ABCDE
100m motylkowym kat. ABCDE
4.
100m motylkowym kat. ABCDE
50m klasycznym kat. ABCDE
6.
50m klasycznym kat. ABCDE
200m grzbietowym kat. ABCDE
8.
200m grzbietowym kat. ABCDE
400m dowolnym kat. BCDE
10.
400m dowolnym kat. BCDE
11.Sztafeta 4 x 50m st. zmiennym (skład dowolny minimum 1 dziewczyna - open)
II blok
Dziewczęta
Chłopcy
100m klasycznym kat. ABCDE
13.
100m klasycznym kat. ABCDE
50m grzbietowym kat. ABCDE
15.
50m grzbietowym kat. ABCDE
200m dowolnym kat. ABCDE
17.
200m dowolnym kat. ABCDE
50m motylkowym kat. ABCDE
19.
50m motylkowym kat. ABCDE
200m zmiennym kat. ABCDE
21.
200m zmiennym kat. ABCDE
22. Sztafeta 4 x 50m. st. dowolnym (skład dowolny minimum 1 dziewczyna - open)
III blok
Dziewczęta
Chłopcy
200m motylkowym kat. BCDE
24.
200m motylkowym kat. BCDE
100m dowolnym kat. ABCDE
26.
100m dowolnym kat. ABCDE
100m grzbietowym kat. ABCDE
28.
100m grzbietowym kat. ABCDE
100m zmiennym kat. ABCDE
30.
100m zmiennym kat. ABCDE
200m klasycznym kat. ABCDE
32.
200m klasycznym kat. ABCDE

PRZEPISY TECHNICZNE:
• zawody zostaną przeprowadzone na pływalni 25 – m, ilość torów – 6 temp. wody 270
• pomiar czasu elektroniczny
• zawody przeprowadzane są seriami na czas, bez podziału na kategorie wiekowe
• rozstawienia serii konkurencji dokona organizator, na podstawie czasów /wg rankingu/
• zawodnik ma prawo startu do 6 konkurencji indywidualnych oraz 2 wyścigów sztafetowych podczas zawodów, maksymalnie w
2 konkurencjach oraz sztafecie w bloku
• po zakończeniu konkurencji zostaną ogłoszone wyniki w podziale na kategorie wiekowe
• podczas rozgrzewki do skoków i startów wyznaczony jest wyłącznie tor nr 6
• dekoracje odbędą się na zakończenie każdego z bloków
• organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty programu czasowego zawodów
ZGŁOSZENIE:
• Zgłoszenie dla zawodników 9 lat i młodszych oraz zagranicznych należy dostarczyć na adres poczty elektronicznej
zawodyoozp@gmail.com w terminie do 07.05.2019. Zgłoszenia tylko w formie elektronicznej przygotowane przy pomocy
SPLASH Edytora (wszystkie potrzebne materiały do pobrania ze strony www.megatiming.pl).
Zgłoszenia dokonane po terminie nie będą brane pod uwagę
Potwierdzenie zgłoszenia nastąpi w ciągu 24 godzin pocztą zwrotną. W przypadku braku potwierdzenia, konieczny jest kontakt z
obsługą zawodów.
Dla zawodników 10 lat i starszych obowiązuje zgłoszenie z strony PZP – SEL.
Zgłoszenia na zawody może dokonać tylko i wyłącznie administrator klubowy SEL do 07.05.2019 do godz. 20.00
po tej godzinie strona zawodów w SEL przestaje być aktywna i zgłoszenia nie będą możliwe.
Zgłoszeni na zawody mogą być jedynie zawodnicy posiadający status „aktywny” w systemie SEL tzn. posiadający aktualne badania
lekarskie, opłaconą licencje PZP na klub i zawodnika (dotyczy zawodników polskich 10 lat i starszych).
• Po opublikowaniu listy zgłoszonych zawodników nie będzie możliwe dokonywanie korekty zgłoszenia za wyjątkiem
ewentualnych skreśleń. Skreślenia możliwe do 09.05.2019 do godz. 12.00. Po tym terminie oplata startowa pobierana będzie
zgodnie ze zgłoszeniem.
• Organizatorzy ustalają limit zawodników startujących w zawodach do 350 osób decyduje kolejność zgłoszeń / + ok.30 osób
zza granicy/
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Ekipy zapewniają sobie noclegi we własnym zakresie. Poniżej lista proponowanych hoteli.
Organizatorzy proponują obiad w dniu 11.05.2019 (sobota) w kwocie 20zł/osobę w Restauracji „Casino” ul. Wojska Polskiego.
lub w barze „Pirat” na Krytej Pływalni w cenie 15zł/osobę.
Zamówienie na obiady należy złożyć na adres mailowy kisielb@op.pl w nieprzekraczalnym terminie do 07.05.2019
Pozostałe wyżywienie we własnym zakresie.
PROPONOWANE MIEJSCA NOCLEGOWE Z WYŻYWIENIEM
Opłatę za wyżywienie i noclegi ponoszą kluby na własny koszt.
• Hotel „Solidaris” ul. Waryńskiego 5, 47-223 Kędzierzyn-Koźle tel. (+4877)548 08 00 – oferta specjalna na hasło „KOZIOŁKI
PŁYWACKIE”
• Hotel Court Wellness & SPA –ul. Bolesława Śmiałego 2, 47-232Kędzierzyn-Koźle
Telefony: 0048 77 48 37 000, 0048 77 48 10 500
• „Dom Pielgrzyma” Góra Św. Anny, Al. Jana Pawła II tel. 077 / 462 53 01 /ok. 18km od Pływalni/ - przepiękna lokalizacja !!
Oferta na hasło „Koziołki Pływackie”, ceny noclegu ok. 35 zł/osobę w zależności od standardu. Miejsc ok. 60. Śniadanie i kolacja
na miejscu w cenie ok 12-15zł /osobę. Bardzo popularne miejsce !!!
• Hotel „Hugo” ul. Orkana 14, 47-230 Kędzierzyn-Koźle (Sławięcice) tel. 77 4053440, 77 4053050
• Kompleks Rekreacyjno Sportowy Tenis-Club ul. Bolesława Śmiałego 2 tel. 47-232 Kędzierzyn-Koźle tel. 77 48 10 600
NAGRODY:
• w każdej konkurencji indywidualnej przyznaje się pamiątkowe medale oraz dyplomy za
miejsca 1-3 w kategoriach wiekowych
• medale dla zawodników w sztafetach za miejsca 1-3
• dla najlepszych zawodniczek i zawodników mistrzostw w poszczególnych
kategoriach wiekowych /za 3 starty w punktacji wielobojowej/ nagrody rzeczowe
• nagroda rzeczowa dla trenera najlepszej zawodniczki oraz trenera najlepszego zawodnika.
• statuetka dla najlepszego klubu

• statuetka za I miejsca dla najlepszych zawodników i zawodniczek w punktacji
wielobojowej w każdej kategorii wiekowej
• 3 wartościowe nagrody specjalne /rzeczowe/ zostaną rozlosowane wśród wszystkich
uczestników zawodów w czasie zawodów (po jednej w każdym bloku)
• pamiątkowa koszulka ora identyfikator dla każdego zawodnika
ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO ZWIĘKSZENIA ILOŚCI NAGRÓD I UPOMINKÓW
ZASADY FINANSOWANIA:
• kluby uczestniczą w zawodach na koszt własny
• koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy
• opłata startowa wynosi 10,00 zł od każdego startu zawodnika płatna przelewem do dnia
08.05.2019
• opłata startowa po 08.05.2019 lub w dniu zawodów bez względu na ilość startów 65,00 zł od zawodnika
• kierownicy ekip w dniu zawodów przedstawią organizatorowi potwierdzenie dokonania opłaty startowej zawodników
Dane do przelewu :
MMKS Kędzierzyn-Koźle
47-220 Kędzierzyn-Koźle
ul. Grunwaldzka 71 – koniecznie z dopiskiem : „KOZIOŁKI PLYWACKIE 2019”
Nr konta: 92 2490 0005 0000 4600 4240 8916 (Alior Bank O/Kędzierzyn-Koźle)
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP.
• W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator i sędzia główny
• Konferencja techniczna odbędzie się w dniu 10.05.2019 r. o godz. 14.15 w sali
konferencyjnej krytej pływalni MOSIR Al. Jana Pawła II 31
• Wyniki live będą dostępne na stronie www.megatiming.pl
● Podczas zawodów będzie prowadzona bezpośrednia transmisja internetowa.
Za bezpieczne i kulturalne zachowanie się zawodników podczas zawodów odpowiedzialni są trenerzy i kierownicy
poszczególnych ekip

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach
fotograficznych i filmowych podczas imprezy w celach promocyjnych zawodów „Koziołki Pływackie”

Serdecznie zapraszamy do Kędzierzyna –Koźla i Województwa
Opolskiego

KARTA ZGŁOSZENIA ZAWODNIKA
Dla teamów zagranicznych !!
COMPETITOR REGISTRATION FORM
Imię i Nazwisko
Name and surname

STYL

Men/women

Rok urodzenia
born

Klub
club

DOWOLNY

KLASYK

GRZBIET

MOTYL

ZMIENNY

FREESYLE

BREASTSTROKE

BACKSTROKE

BUTERFLAY

MEDLEY

400m

----------

-----------

-----------

----------

4x50m

----------

----------

----------

50m
100m
200m

Best time from last year

X – if your swimmer hasn’t results

Karty zgłoszeń należy odesłać na adres e-mail: kisielb@op.pl, oraz zawodyoozp@gmail.com

