KOMUNIKAT
organizacyjny zawodów pływackich
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w kat. DZIECI (10 i 11 lat)
Termin i miejsce : Dnia 14 listopada (sobota) 2020 r. Kryta pływalnia OSiR w Zamościu
ul. Zamoyskiego 62 A (25 m, 5 torów, pomiar ręczny).
Uczestnictwo : W zawodach mają prawo startu zawodniczki i zawodnicy (posiadający aktualne badania
lekarskie oraz licencje PZP- aktywni w SEL! ) urodzeni w roku 2010 (10 lat ) i w 2009 (11 lat ) zgłoszeni
przez kluby sportowe zrzeszone w LOZP Lublin.
Organizator : LOZP Lublin, OSiR i UKS „Orka” w Zamościu.
Program zawodów : Zawody rozegrane zostaną seriami na czas. 9.00 – rozgrzewka, 9.45 – zawody
Konferencja techniczna w dniu 14.11.br. godz. 9.00 - sekretariat zawodów
Nr konkurencji

1, 2
50
5, 6
50
9, 10 50
13, 14 50
17, 18 100

10 lat
m st. motylkowym dz. i chł.
m st. grzbietowym dz. i chł.
m st. klasycznym dz. i chł.
m st. dowolnym dz. i chł.
m st. zmiennym dz. i chł.

Nr konkurencji

3, 4
7, 8
11, 12
15, 16
19, 20

50
100
100
100
200

11 lat
m st. motylkowym dz. i chł.
m st. grzbietowym dz. i chł.
m st. klasycznym dz. i chł.
m st. dowolnym dz. i chł.
m st. zmiennym dz. i chł.

Przepisy techniczne : Zawodnik ma prawo startu w 2-ch konkurencjach.
Zgłoszenia : wyłącznie przez platformę SEL w nieprzekraczalnym terminie do 11.11.2020 r. (środa).
Obsługa informatyczna zawodów Grzegorz Mazurek - polonez1966@wp.pl .
Sprawy organizacyjne:
1.Ze względu na COVID – 19 liczba osób uczestniczących w zawodach pływackich jest ograniczona do
150 os.
2.Wszystkie osoby wchodzące na zawody pływackie będą miały wykonane badanie pomiaru temperatury
ciała.
3.Zawodnicy oraz trenerzy/opiekunowie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa na terenie obiektu do
momentu wejścia do pomieszczenia szatni.
4.Na całym obiekcie obowiązuje 1,5 m dystans społeczny.
5.Zawody odbędą się bez udziału publiczności.
6. Wszystkie osoby są zobowiązane do dezynfekcji rąk przed wejściem i wyjściem z obiektu.
7.W związku wytycznymi Polskiego Związku Pływackiego określającymi „Procedury bezpieczeństwa w
związku z COVID – 19” organizator wprowadza dodatkowe następujące zasady:
a)wszystkie osoby muszą bezwzględnie zapoznać się z: Procedurą bezpieczeństwa w związku z
COVID – 19 podczas zawodów pływackich.
b)rodzice/opiekunowie prawni zawodnika wypełniają - podpisują oświadczenia oraz deklaracje o
zapoznaniu się z :
- Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID – 19.

- Zgodę na pomiar temperatury.
- Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych.
W/w dokumenty przekazuje trenerowi/kierownikowi ekipy. Trener jest posiadaczem oświadczeń i
deklaracji. Na wezwanie odpowiednich służb sanitarnych udostępnia dokumenty odpowiednim organom.
c)trener/opiekun/kierownik ekipy – wypełnia deklarację przedstawiciela klubu - i składa je w
biurze zawodów przed rozpoczęciem imprezy.
d) niedostarczenie lub brak ww. dokumentów jest równoznaczne z niedopuszczeniem zawodnika
do udziału w zawodach.
9.Rozgrzewki będą się odbywać w grupach w zależności od przyjazdu poszczególnych ekip. Czas
rozgrzewki będzie ograniczony.
10.Za dyscyplinę i bezpieczeństwo zawodników oraz za przestrzeganie obostrzeń i procedur związanych
z COVID – 19 odpowiedzialni są trenerzy/kierownicy ekip.
Zasady finansowania : Koszty organizacyjne zawodów realizowane będą przez LOZP Lublin przy
pomocy finansowej Województwa Lubelskiego. Koszty uczestnictwa ponoszą Kluby.
Nagrody : Medale do trzeciego, dyplomy do 6-go miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych na
każdym dystansie oraz statuetki dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników w każdej kategorii
wiekowej za dwa najlepsze wyniki wg aktualnych tabel wielobojowych. Podczas zawodów obowiązują
przepisy FINA i PZP.
Otrzymują :
- Kluby i Sekcje w Okręgu.
- RTV i Prasa.
- A/a

Z pływackim pozdrowieniem
Serdecznie Zapraszamy

