Komunikat Organizacyjny
VIII Międzynarodowego Mitingu Oleśnica 2019
13-14.04.2019r.

TERMIN ZAWODÓW:
13-14.04.2019 (sobota – niedziela)
1. MIEJSCE ZAWODÓW:
Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny „Atol”, ul. Brzozowa 7, 56-400 Oleśnica
2. INFORMACJE TECHNICZNE:
Pływalnia – 25m; 6 torów; temperatura wody: 27°C
Pomiar czasu elektroniczny
3. ORGANIZATOR:
Miejski Klub Pływacki „ATOL” Oleśnica
Urząd Miasta Oleśnica
Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny „Atol” w Oleśnicy
Dolnośląski Okręgowy Związek Pływacki we Wrocławiu
4. PATRONAT:
Burmistrz Miasta Oleśnica
5. NACZELNIK ZAWODÓW:
Anna Zdanowicz tel. 665 393 106, mail: aniazdan@op.pl
6. WARUNKI UCZESTNICTWA:
a) W zawodach mają prawo uczestniczyć zawodnicy według kategorii wiekowych.
b) Każdy uczestnik zawodów ma prawo startu:
I blok – maksymalnie trzy konkurencje oraz jedna sztafeta.
II blok – maksymalnie trzy konkurencje oraz jedna sztafeta.
c) Organizator dopuszcza start PK w konkurencjach sztafetowych drużyn składających się z poza
jednego klubu. Nie więcej niż 5 takich zespołów w konkurencji. Ostateczna decyzja należy do
Organizatora.
d) Start w finale nie wlicza się do liczby startów.
7. KATEGORIE WIEKOWE:
A – 2002 i starsi, B – 2003, C – 2004, D – 2005 E – 2006, F – 2007, G - 2008 i młodsi.
8. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:
a) Zgłoszenia zawodników posiadających licencję w systemie SEL których wyniki zostaną
przesłane do swimrankings:
Zgłoszeń zawodników do startu w zawodach może dokonać macierzysty klub, szkoła lub OZP.
Podmiot zgłaszający zawodnika musi mieć uregulowane zobowiązania finansowe w stosunku
do PZP oraz DOZP. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z potwierdzeniem ważności
badań lekarskich zawodników na czas trwania zawodów. Zgłoszenia do zawodów dokonywane

są za pośrednictwem systemu SEL PZP przez osobę uprawnioną, Administratora SEL w klubie.
Zgłoszeń należy dokonywać do dnia 08.04.2019r do godziny 24.00. Jest to ostateczny termin
zgłoszeń zawodników po przez system SEL. Warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia
zawodnika jest posiadanie przez niego statusu AKTYWNY w SEL. Brak statusu AKTYWNY może
być spowodowany brakiem wniesienia opłaty licencyjnej na dany rok, brakiem aktualnego
zaświadczenia o stanie zdrowia (skan lub zdjęcie badań musi być zamieszczone w SEL) brak
ważnego oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych (skan lub zdjęcie
oświadczenia musi być zamieszczone w SEL).
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z dolnośląskim administratorem SEL:
Kamil Frank - 517 168 779
b) Zawodnicy nie posiadający licencji (wyniki nie będą ujęte przesłane do swimrankings) :


zgłoszenie do zawodów w formie elektronicznej (Edytor Zgłoszeń) należy przesłać do
informatyka zawodów w terminie do dnia 08.04.2019. do godz. 24.00 na adres
zawody@nadobny.net tel. 501 689 802
 listy startowe dostępne do 12.04.2019 godz. 12:00
 edytor Zgłoszeń oraz zgłoszenie dostępne na stronie www.megatiming.pl,
 zmiany i skreślenia do dnia 11.04.2019 do godz. 20:00.
 w czasie zawodów nie dopuszcza się do żadnych zmian w zgłoszeniu
 do tych zawodów można wykorzystać zgłoszenie z innych zawodów. W tym celu należy
przesłać na adres zawody@nadobny.net „stare” zgłoszenie z innych zawodów, poprawiony
plik zostanie odesłany do zgłaszającego klubu (osoba przygotowująca plik zgłoszenia wpisuje
tylko czasy do konkurencji).
c) Organizatorzy ustalają limit zawodników do 350 osób + zawodnicy MKP ATOL. Decyduje
kolejność zgłoszeń.
d) 12.04.2019 na stronie www.megatiming.pl, zostanie opublikowana lista startowa wg
której będzie pobierana opłata za zgłoszenie. Lista bezwzględnie nie ulegnie zmianie.
e) Sztafety ilościowo muszą być uwzględnione w zgłoszeniu. Składy sztafet należy wysłać
mailowo na adres zawody@nadobny.net do dnia 11.04.2019r.
f) Zawodnicy nie posiadający statusu AKTYWNY w systemie SEL muszą przed rozpoczęciem
pierwszej konkurencji dostarczyć Oświadczenie RODO do biura zawodów. Oświadczenie
dostępne na stronie www.megatiming.pl. ODPOWIEDZIALNY JEST KIEROWNIK, OPIEKUN
ZESPOŁU.
9.

WARUNKI FINANSOWANIA:
a) Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy zawodów.
b) Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
c) Opłata startowa wynosi 70 zł od każdego zgłoszonego zawodnika (bez względu na ilość
zgłoszonych startów).
d) Wszyscy zgłoszeni zawodnicy otrzymają okolicznościową niespodziankę.

e) Wydrukowana obowiązująca na zawodach lista startowa (na dwa bloki) z wytłuszczonym
nazwiskiem i nazwą klubu oraz wydrukowane wyniki koszt 10 zł. Należy zgłosić przy
wysyłaniu zgłoszenia.
f) Wszystkie świadczenia płatne w biurze zawodów płatne gotówką. W przypadku
konieczności wystawienia faktury za nocleg lub wyżywienie proszę o przesłanie takiej
informacji mailowo do 11.04.2019 na adres arturmosiak@interia.pl.
10. PRZEPISY TECHNICZNE:
a) Zawody są rozgrywane zgodnie z przepisami FINA i PZP.
b) Rozstawienie serii nastąpi na podstawie przysłanych czasów zgłoszeń.
c) Konkurencje zostaną przeprowadzone seriami na czas bez podziału na kategorie wiekowe od
najwolniejszej. Organizator przewiduje rozgrywanie finałów w wybranych konkurencjach
określonych w programie zawodów. Kwalifikacje do finałów odbędą się w trakcie I bloku.
d) Dekoracje odbędą się w trakcie trwania zawodów.
e) Zawodnik spóźniony na start nie będzie miał możliwości startu w innej serii.
f) Wszystkie wyniki zostaną wysłane do Komisji Pływania PZP.

11. PROGRAM ZAWODÓW
KATEGORIA: KOBIET

KATEGORIA
KATEGORIA: MĘŻCZYZN
WIEKOWA
BLOK I sobota rozgrzewka 11.00 Start konkurencji 12.00

NR
1

KONKURENCJA
4x50 dowolnym

3

100 stylem zmienny (serie
100 stylem zmienny (serie
na czas A,D,E,F,G
na czas A,D,E,F,G
eliminacje B,C)
eliminacje B,C)
50 stylem dowolnym
A, B, C, D, E, F,G 6
50 stylem dowolnym
(serie na czas B,C,D
(serie na czas B,C,D
eliminacje A,E,F,G)
eliminacje A,E,F,G)
100 stylem motylkowym
A, B, C, D, E,F
8
100 stylem motylkowym
100 stylem klasycznym
A, B, C, D, E, F,G 10
100 stylem klasycznym
(serie na czas A,B,C,E,F,G
(serie na czas A,B,C,E,F,G
eliminacje D)
eliminacje D)
50 stylem grzbietowym
A, B, C, D, E, F,G 12
50 stylem grzbietowym
200 stylem dowolny
A, B, C, D, E, F,G 14
200 stylem dowolny
BLOK II niedziela rozgrzewka 9.00 Start konkurencji 10.00

5

7
9

11
13

15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39

Finał 50 stylem dowolny
Finał 50 stylem dowolny
Finał 50 stylem dowolny
Finał 100 stylem
klasycznym
Finał 100 stylem
zmiennym
Finał 100 stylem
zmiennym
Finał 50 stylem dowolnym
100 stylem grzbietowym
50 stylem motylkowym
200 stylem zmiennym
50 stylem klasycznym
100 stylem dowolnym
4x 50 zmiennym

NR
C i starsi oraz D i 2
młodsi
A, B, C, D, E, F,G 4

KONKURENCJA
4x 50 dowolnym

G
F
E
D

16
18
20
22

C

24

B

26

A
A, B, C, D, E, F,G
A, B, C, D, E, F,G
A, B, C, D, E,F
A, B, C, D, E, F,G
A, B, C, D, E, F,G
C i starsi oraz D i
młodsi

28
30
32
34
36
38

Finał 50 stylem dowolny
Finał 50 stylem dowolny
Finał 50 stylem dowolny
Finał 100 stylem
klasycznym
Finał 100 stylem
zmiennym
Finał 100 stylem
zmiennym
Finał 50 stylem dowolnym
100 stylem grzbietowym
50 stylem motylkowym
200 stylem zmiennym
50 stylem klasycznym
100 stylem dowolnym

40

4x50 zmiennym

12. NAGRODY:
a) Medale i dyplomy dla trzech najlepszych zawodników (K/M) w poszczególnych
konkurencjach indywidualnych w kat. wiekowej A, B, C, D, E, F, G (w kategorii G dyplomy dla
6 zawodników).
b) Dla 3 najlepszych zawodniczek i zawodników zawodów w poszczególnych kategoriach
wiekowych (za 5 startów w punktacji wielobojowej) nagrody rzeczowe.

c) Dyplomy dla trzech najlepszych sztafet (każdy zawodnik ze sztafet z miejsc I-III otrzymuje
dyplom indywidualny). Zwycięska sztafeta dodatkowo dekorowana będzie pucharem.
W konkurencji 3 zwycięzca dodatkowo otrzyma Nagrodę Specjalną Prezesa Dolnośląskiego
Okręgowego Związku Pływackiego we Wrocławiu.
d) Nagroda specjalna dla zawodniczki oraz zawodnika za najlepiej punktowany wynik
w punktacji FINA.
e) W kategoriach A bieg finałowy w konkurencji 50 metrów stylem dowolnym (eliminacje
w I bloku) – nagroda finansowa 100zł
f) W kategoriach B bieg finałowy w konkurencji 100 metrów stylem zmiennym (eliminacje
w I bloku) – nagroda finansowa 100zł
g) W kategoriach C bieg finałowy w konkurencji 100 metrów stylem zmiennym (eliminacje
w I bloku) – nagroda finansowa 100zł
h) W kategorii D bieg finałowy w konkurencji 100 metrów stylem klasycznym (eliminacje
w I bloku) – nagroda finansowa 100 złotych.
i) W kategorii E bieg finałowy w konkurencji 50 metrów stylem dowolnym (eliminacje
w I bloku) – nagroda niespodzianka
j) W kategoriach F bieg finałowy w konkurencji 50 metrów stylem dowolnym (eliminacje w I
bloku) – nagroda niespodzianka.
k) W kategoriach G bieg finałowy w konkurencji 50 metrów stylem dowolnym (eliminacje
w I bloku) – nagroda niespodzianka
l) w miarę pozyskiwania sponsorów pula nagród wzrośnie.
13. SPRAWY PORZĄDKOWE:
a)
Podstawą dopuszczenia do startu jest posiadanie aktualnych badań lekarskich – za
posiadanie aktualnych badań lekarskich czyni się odpowiedzialnych kierowników ekip oraz
trenerów.
b) Każdy zawodnik reprezentujący swój klub musi być przez niego ubezpieczony na czas
rozgrywania zawodów.
c) Za dyscyplinę i porządek w czasie trwania zawodów czyni się odpowiedzialnych Kierowników
ekip.
d) Kierownik ekipy ma obowiązek dokładnego zapoznania się z regulaminem ogólnym
korzystania z pływalni i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich
zawartym.
e) Kierownik ekipy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej
bezpieczeństwo w pomieszczeniach:
 szatni,
 natrysków,
 hali basenowej.
f) Kierownik ekipy ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody spowodowane przez
grupę podczas jej przebywania na terenie pływalni. Szczególną uwagę należy zwrócić na
ozdobne aranżację imitujące rośliny.
g)
Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu.
h)
Za dopuszczenie zawodnika do startu czyni się odpowiedzialnych Kierowników ekip.

i)
j)
k)
l)

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty programu czasowego zawodów.
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.
W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Naczelnik Zawodów oraz Sędzia Główny.
Zgłoszenie drużyny jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

14. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Informacje o zakwaterowaniu i wyżywieniu zostaną podane w osobnym komunikacie.
15.
BIURO ZAWODÓW:
Znajduje się na terenie obiektu Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego „Atol" ul. Brzozowa 7.
Wszystkie świadczenia płatne w w/w biurze wyłącznie gotówką.
16. INFORMACJE:
Biuro zawodów mieszczące się w budynku Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego „Atol", ul.
Brzozowa 7, czynne w sobotę 13 kwietnia 2019 w trakcie trwania zawodów. Listy startowe
i wyniki live – www.megatiming.pl
17.
a)
b)

KONTAKT:
W sprawach organizacyjnych: Anna Zdanowicz tel. 665 393 106, mail: aniazdan@op.pl
Informatyk zawodów: Bogusław Nadobny tel. 501 689 802 zawody@nadobny.net

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach
fotograficznych i filmowych z zawodów, umieszczanie wizerunku na stronie klubu oraz FB.
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

Ze sportowym pozdrowieniem
Zarząd MKP „ATOL” Oleśnica

