KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
51. LETNICH MISTRZOSTW POLSKI W RATOWNICTWIE WODNYM
WROCŁAW 9–11.06.2017
1. Termin i miejsce rozgrywania zawodów
9-11 czerwiec 2017 roku
Kompleks sportowy „Orbita” przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu – pływalnia i
obiekty „The World Games Wrocław 2017”.
2. Organizatorzy
Dolnośląskie WOPR we Wrocławiu
Komisja WOPR ds. Sportu
3. Patronat honorowy
Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski,
Wrocławski Komitet Organizacyjny The World Games 2017,
Prezes WOPR Sławomir Gicewicz.
4. Warunki uczestnictwa:
Członkowie WOPR (ukończone 12 lat, ważna legitymacja WOPR z wpisem opłacenia
składek WOPR), oraz zawodnicy, którzy uzyskali zgodę organizatora.
5. Warunki techniczne
Pływalnia 50-metrowa, 10 torów (zawody na 8 torach) temperatura wody + 27oC.
Pomiar czasu – elektroniczny.
Zawody rozgrywane zgodnie z przepisami ILSE oraz postanowieniami Regulaminu
Mistrzostw Polski w Ratownictwie Wodnym 2016-2017.
W trakcie trwania zawodów dostępna będzie pływalnia rozgrzewkowa 25m.

6. Cel zawodów
Podniesienie poziomu wyszkolenia ratowników, wyłonienie najlepszych zawodników,
promocja sportowego ratownictwa wodnego.
Przygotowanie ratowników WOPR do działania na rzecz zmniejszenia liczby osób
tonących w polskich wodach.
Promowanie zasad bezpiecznego pływania, kąpania się i uprawiania sportów wodnych.
Promowanie Światowych Igrzysk „The World Games Wrocław 2017”.
7. Zasady finansowania
Opłatę za udział w 51. Letnich Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Wodnym 2017 w
wysokości 90 zł (dziewięćdziesiąt zł) od zawodnika, należy dokonać przelewem do dnia
6.06.2017r. na rachunek bankowy Dolnośląskiego WOPR we Wrocławiu:
BZ WBK nr: 12 1090 2398 0000 0001 0903 8133
Opłata za udział zawiera: opłatę startową oraz obiad w sobotę pomiędzy I, a II blokiem
zawodów.
Trening 9 czerwca w godzinach 18.00 - 22.00 na pływalni 25m za indywidualną opłatą
wejścia na pływalnię – wstęp biletowany 15 zł /osobę - czas nieograniczony.
Istnieje możliwość wykupienia sobotniego obiadu dla trenerów i kierowników ekip
(kontakt: tel. 781 092 787, mail: restauracja@orbita.pl lub tel. 503 113 75, mail:
tomek.galka@orbita.pl )
Uczestnicy przyjeżdżają i kwaterują się na koszt własny.
Pozostałe koszty ponoszą organizatorzy.
8. Konkurencje
Kobiety

Mężczyźni

1

200m z przeszkodami (O, J, )

2

200m z przeszkodami (O, J, )

3

100m z przeszkodami (JM,M)

4

100m z przeszkodami (JM,M)

5

4x50m z przeszkodami

6

4x50m z przeszkodami

7

Rzut liną
50m holowanie manekina (O, J, JM, M)

8

9

10

Rzut liną
50m holowanie manekina (O, J, JM, M)

11

100m ratowanie manekina w płetwach (O, J, JM, M)

12

100m ratowanie manekina w płetwach (O, J, JM, M)

13

4x25m holowanie manekina

14

4x25m holowanie manekina

15

100m ratownik (O, J, JM, M)

16

100m ratownik (O, J, JM, M)

17

100m kombinowane (O, J,JM )

18

100m kombinowane (O, J, JM)

19

200m Super ratownik (O, J, )

20

200m Super ratownik (O, J, )
- Memoriał Adama Stankiewicza

21

4x 50m sztafeta z pasem

22

4x 50m sztafeta z pasem

Program zawodów:
9 czerwca 2017r.
1800 – 2200 trening indywidualny – wejście biletowane na godziny.
2030 odprawa kierowników ekip i komisji sędziowskiej
10 czerwca 2017r.
900 rozgrzewka
915 odprawa trenerów i kierowników ekip
1015 oficjalne otwarcie Mistrzostw Polski w Ratownictwie Wodnym
1030 I blok zawodów
• konkurencja 200m i 100m z przeszkodami
• konkurencja sztafeta 4 x 50m z przeszkodami
• konkurencja rzut liną
• konkurencja 100m ratowanie manekina w płetwach
1400 przerwa obiadowa
1600 II blok zawodów
• konkurencja 50m holowanie manekina
• konkurencja 100m ratownik
• konkurencja 4x25m holowanie manekina
11 czerwca 2017r.
800 rozgrzewka
915 III blok zawodów
• konkurencja 100m ratowanie kombinowane – Memoriał Adama Stankiewicza
• konkurencja 200m super ratownik
• konkurencja sztafeta 4 x 50m z pasem ratowniczym
1300 klasyfikacja generalna, uroczyste zakończenie Mistrzostw
9. Zgłoszenia do zawodów
Zgłoszenia należy przesłać w postaci pliku lenex (*lxf) na adres:
nadobny@nadobny.net

tel. kontaktowy: 501 689 802

Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia
(DD/MM/RRRR), nazwę drużyny, dystans, konkurencję oraz najlepszy czas uzyskany w
ostatnich 12 miesiącach
Edytor zgłoszeń dostępny na stronie www.nadobny.net/edytor.exe
Instrukcja programu do zgłoszeń www.nadobny.net/instrukcja.pdf
Do tych zawodów można wykorzystać zgłoszenie z innych zawodów. W tym celu należy
przesłać na ww. adres „stare” zgłoszenie (z innych zawodów), poprawiony plik zostanie
odesłany do zgłaszającego (Osoba przygotowująca plik zgłoszenia wpisuje tylko czasy do
konkurencji).
Osoby mające problem z edytorem proszone są o kontakt z pomocą telefoniczną w godz.
20.00-22.00, tel. 501 689 802.
Termin zgłoszeń upływa: 6 czerwca 2017r.
10. Nagrody
Trzech najlepszych zawodników w każdej konkurencji Mistrzostw otrzymuje medale
według zajętych miejsc z podziałem na kobiety i mężczyzn oraz z podziałem na kategorie
wiekowe wg Regulaminu Mistrzostw Polski w Ratownictwie Wodnym 2016-2017.
Najwszechstronniejszy zawodnik w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski otrzymuje
pamiątkowy puchar lub statuetkę wg sumy zdobytych punktów wielobojowych z
podziałem na kobiety i mężczyzn oraz kategorie wiekowe.
Najlepsze drużyny Mistrzostw otrzymają pamiątkowe puchary.
11. Postanowienia końcowe
Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
komunikatu oraz Regulaminu Mistrzostw Polski w Ratownictwie Wodnym 2016-2017r.
Prawo interpretacji Regulaminu Mistrzostw Polski w Ratownictwie Wodnym przysługuje
organizatorom.
Sprawy sporne rozpatrywane będą przez Komisję Odwoławczą, której skład podany
zostanie na odprawie trenerów i kierowników ekip.
W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje przewodniczący lub przedstawiciel
Komisji WOPR ds. Sportu.

Organizator zastrzega sobie prawo do korekty czasowo – programowej zawodów.

W trakcie zawodów będzie otwarte specjalistyczne stoisko z najnowszymi akcesoriami
firmy:

Dodatkowe informacje: Jakub Piątkowski tel. 506 921 187, e-mail: volarz@o2.pl

Propozycje zakwaterowania
• Kwatery dla Firm: http://kwaterydlafirm.pl/ tel: 71 341 20 77
• Hostel Trzy Kolory: http://hosteltrzykolory.pl/ tel: 533 555 257
• Vanilia Hostel: http://www.vanillahostel.pl/ tel: 794 750 111
• Orange Hostel: http://www.orangehostels.pl/ tel: 530 077 069
• Hostel Trio: tel: 71 355 94 46
• Schronisko PTTK http://www.mdk.wroclaw.pl tel: 71 798 68 81
• Szkolne Schronisko Młodzieżowe tel: 71 343-88-56
• Moon Hostel http://moonhostel.pl/hostel-wroclaw/kontakt/ tel: 71 343 00 22
• Międzynarodowe Schronisko Młodzieżowe PTSM tel: 71 322-60-99
-----------------------------------------GESTUM Broker sp. z o.o.
Ubezpiecza ratowników wodnych i nie tylko
www.gestumbroker.pl www.zgwopr.pl

