Opolskie Gwiazdy Europy - Pływacki Mityng na Wodnej Nucie
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
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Termin i miejsce zawodów:
30.03.2019. MOSIR Opole, pływalnia WODNA NUTA ul. Prószkowska 96
Długość pływalni – 50 m, liczba torów – 10, temperatura wody – 27o C
Pomiar czasu – automatyczny
Organizator:
Opolska Fundacja Wspierania i Rozwoju Sportu IMPULS Opole
Współorganizator:
UKS MOS Opole
Uczestnictwo:
W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie oraz
posiadający licencję zawodniczą, dopuszczamy starty zawodników bez licencji.
Kategorie wiekowe (roczniki)
A. 10 lat i młodsi roczniki 2009 i młodsi
B. 11 - 13 lat roczniki: 2008, 2007, 2006
C. 14 lat i starsi rocznik 2005 i starsi

4.

Program zawodów:
Uroczyste otwarcie zawodów: 30.03.2019 godzina 9.00
I BLOK: godz. 800-855 - rozgrzewka / 900-zawodyII BLOK: 1400-1455-rozgrzewka / 1500 -zawody
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5.
Przepisy techniczne:
5.1 Zawody będą przeprowadzone seriami na czas bez podziału na kategorie wiekowe od
najsłabszej do najlepszej serii.
5.2 Zawodnik ma prawo startu w co najwyżej dwóch konkurencjach indywidulanych w
każdym bloku zawodów oraz w sztafecie .
5.3 Podczas rozgrzewki do skoków i startów wyznaczone są wyłącznie tory nr 0 i 9.
5.4 Dekoracje odbędą się na zakończenie poszczególnych konkurencji.
5.5 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty programu czasowego zawodów.
6.

Zgłoszenia do zawodów:

Zawodnicy posiadający aktualne licencje PZP :
zgłoszenia za pośrednictwem System Ewidencji i Licencji PZP strona https://l2.polswim.pl
Wyniki uzyskane przez zawodnika na tych zawodach, zgodnie z nowymi regulacjami PZP, znajdą się w
„swimrankingu”.
Zgłoszenia do zawodów dokonywane są za pośrednictwem systemu SEL przez osobę uprawnioną, klubowego
Administratora SEL.
Kluby, w których działa kilka grup treningowych dokonują jednego zgłoszenia poprzez administratora
klubowego.
Termin zgłoszenia: do godziny 19.00 w dniu 27.03.2019r.
UWAGA: należy zatwierdzić zgłoszenie.

Zawodnicy nie posiadający aktualnych licencji PZP
Plik „zaproszenie.lxf” do pobrania ze strony megatiming.pl
Wyniki uzyskane przez zawodnika na tych zawodach, zgodnie z nowymi regulacjami PZP, nie zostaną
opublikowane w „swimrankingu”.
Termin zgłoszenia: do godziny 20.00 w dniu 27.03.2019r . wysyłamy na adres e-mail: zawody@nadobny.net
Zgłoszenia mogą być osobne poszczególnych grup treningowych.
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 klubu,
najpóźniej do godz. 20:00 w dniu 25.03.2019. (Osoba przygotowująca plik zgłoszenia wpisuje tylko czasy
do konkurencji);
Pomoc przy wypełnianiu zgłoszeń godz. 19.30-22.30, kol. Bogusław Nadobny tel. 501 689 802.
Wyniki zawodów będą publikowane na www.megatiming.pl,
Lista startowa dostępna o godz. 22.00, 27.03.2018r. na stronie jw.
Na odprawie technicznej będzie możliwe tylko wycofanie zawodnika - wpisania na miejsce wycofanego
zawodnika w tej samej konkurencji innego reprezentanta tego samego klubu.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startów jest dostarczenie do biura zawodów podpisanego
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w dniu zawodów do godz. 9.00
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7.
Wyżywienie:
7.1 Organizator zapewnia możliwość skorzystania z oferty gastronomicznej na terenie
obiektu.
8.
Nagrody:
8.1 W każdej konkurencji przyznawane będą medale i dyplomy za trzy najlepsze
miejsca w każdej kategorii wiekowej.
8.2 Dla zawodników i zawodniczek które uzyskają największą ilość punktów
wielobojowych FINA za 2 starty (w kategorii open) ufundowane będą nagrody
finansowe w wysokości:
- I miejsce - 3000 zł,
- VI miejsce – 500 zł,
- II miejsce –2000 zł,
- VII miejsce – 400 zł,
- III miejsce –1000 zł,
- VIII miejsce – 300 zł,
- IV miejsce – 800 zł,
- IX miejsce – 200 zł,
- V miejsce – 600 zł,
- X miejsce – 100 zł,
8.3 Dla najlepszego trenera zawodnika i zawodniczki nagroda finansowa w wysokości 500zł.
8.4 W wyścigu sztafetowym puchar dla najlepszej sztafety.
9.
Zasady finansowania:
9.1 Koszty organizacji pokrywa organizator.
9.2 Koszty uczestnictwa pokrywają kluby.
9.3 Opłata startowa wynosi 50 zł od każdego zgłoszonego zawodnika - płatna gotówką
w dniu zawodów lub przelewem do dnia 27.03.2019r. na konto Fundacji Impuls.
9.4 Dane do przelewu:
Opolska Fundacja Wspierania i Rozwoju Sportu IMPULS ul. Styki 8/3
45-753 Opole konto: 75 2130 0004 2001 0730 4249 0001
z dopiskiem: Opolskie Gwiazdy Europy (nazwa klubu)
9.5 Kierownicy zespołów w dniu zawodów przedstawią organizatorowi potwierdzenie dokonania
opłaty startowej zawodników (w przypadku wpłaty na konto).
10. Postanowienia końcowe:
10.1 Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP.
10.2 W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator i sędzia główny.
10.3 Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 30.03.2019 o godzinie 8:30 na terenie
pływalni Wodna Nuta.
10.4 Za posiadanie aktualnych badań lekarskich i licencji przez zawodników
odpowiadają kierownicy zespołów.
10.5 Biuro zawodów czynne będzie w dniu 30.03.2019 w godzinach trwania
zawodów w pomieszczeniu administracyjnym pływalni.
10.6 W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Panem Markiem Klimczykiem
tel. 606 364 540.
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