ZAWODY O LAUR LUBELSKIEGO KOZIOŁKA
4 1. e d y c j a – 2 0 1 7
RUNDA III, sobota 27.05.2017

1. TERMIN ZAWODÓW: 27 maja 2017 (sobota)

2. MIEJSCE ZAWODÓW: pływalnia olimpijska AQUA Lublin, Al. Zygmuntowskie 4
3. INFORMACJE TECHNICZNE:

Zawody LLK: pływalnia 25 m, 10 torów; temp. wody 27°C
Pomiar czasu: automatyczny
Zawody rozegrane zostaną zgodnie z przepisami FINA i PZP

4. ORGANIZATORZY:
Miejskie Towarzystwo Pływackie Lublinianka
Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” Sp. z o.o.
5. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:
Naczelnik zawodów: Jacek Adamczyk, tel. 695 402 562

6. ZASADY FINANSOWANIA:
Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
Koszty uczestnictwa pokrywają kluby.
Opłata startowa za udział w zawodach wynosi 20 zł od każdego zgłoszonego zawodnika oraz 10 zł od
każdej zgłoszonej sztafety w przypadku płatności przelewem – MTP Lublinianka Al. Zygmuntowskie
4; 20-101 Lublin Bank – Credit Agricole: 51 1940 1076 3021 6183 0002 0000; ostateczny termin
wpłaty to czwartek poprzedzający zawody (tj. 25.05.2017) – liczy się data wpływu na konto
organizatora.
Opłata startowa za udział w zawodach wynosi 25zł od każdego zgłoszonego zawodnika oraz 15 zł od
każdej zgłoszonej sztafety w przypadku wpłaty gotówką. Wpłaty gotówkowe przyjmowane są do
zakończenia rozgrzewki poprzedzającej zawody!

Na podstawie decyzji Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin kluby z terenu
miasta Lublin nie wnoszą opłaty startowej.
Kluby, które nie wnoszą opłaty startowej i zgłoszą zawodników, którzy nie pojawią się na
starcie ,zostaną obciążone opłatą za nie zgłoszenie się na start w wysokości 20 zł od każdego
startu. Opłata za niestawienie się zawodnika na start będzie pobierana na podstawie

wystawionego rachunku z terminem płatności 7 dni od daty wystawienia. Rachunek zostanie
przesłany drogą mailową na adres, z którego klub przesłał zgłoszenie. Nie uiszczenie w/w
opłaty może spowodować niedopuszczenie klubu w następnych rundach zawodów LLK.

Zawody są realizacją zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Lublin.

7. ZASADY UCZESTNICTWA:
W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy zgłoszeni przez kluby zrzeszone w Lubelskim
Okręgowym Związku Pływackim i Polskim Związku Pływackim. Możliwe jest przyjęcie przez
organizatorów zgłoszenia klubów nie zrzeszonych w PZP i LOZP.
W zawodach O Laur Lubelskiego Koziołka zawodnicy wszystkich kategorii mają prawo startu w
dwóch konkurencjach indywidualnych i w sztafecie. Każdy klub ma prawo wystawienia dowolnej
ilości zespołów w każdej konkurencji sztafet, z zastrzeżeniem, że w sztafetach MIX przynajmniej
jeden zawodnik musi być odmiennej płci.
Zawodnicy urodzeni w 2000 r. i starsi oraz zawodnicy kategorii V i VI mogą wziąć udział na zasadach
PK w konkurencjach przewidzianych dla grupy wiekowej VII.
Wszyscy zgłoszeni zawodnicy zobowiązani są do posiadania aktualnych badań lekarskich, za ich
posiadanie odpowiedzialni są trenerzy lub kierownicy ekip.
8. KATEGORIE WIEKOWE:
Kategoria I – rocznik 2009 i młodsi,
Kategoria II – rocznik 2008,
Kategoria III – rocznik 2007,
Kategoria IV – rocznik 2006,

Kategoria V – rocznik 2005,
Kategoria VI – rocznik 2004,
Kategoria VII – rocznik 2003 -2001

9. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:
Zaproszenie do pobrania ze strony: www.mtplublinianka.pl/llk/2017 oraz www.megatiming.pl.
Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia (DD/MM/RRRR), nazwę
klubu, konkurencję wraz z najlepszym wynikiem życiowym zawodnika na danym dystansie.
Rozstawienia zawodników kategorii IV – VII dokona organizator na podstawie najlepszego życiowego
wyniku zawodnika na danym dystansie umieszczonego w http://www.swimrankings.net. Zawodnicy
młodsi zostaną rozstawieni wg czasów zgłoszenia.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres: l.pustula@vp.pl.
Termin zgłoszeń upływa o godz. 22.00 w dniu 23.05.2017r (wtorek).

Skreślenia zgłoszonych zawodników – bez ponoszenia opłaty startowej – będą uwzględniane
wyłącznie do godz. 20.00 w czwartek 25.05.2017 r. bez jakichkolwiek wyjątków.

Z tytułu ograniczenia jednostek czasowych na korzystanie z obiektu komunalnego basen Aqua Lublin, organizator zawodów ustala limit w wysokości 400 zawodników.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

10. WYNIKI:
Wyniki zawodów publikowane będą na: mtplublinianka.pli www.megatiming.pl.

11. PROGRAM ZAWODÓW:
Rozgrzewka – godz. 10.00 Zawody - godz. 11.00
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UWAGA: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany godziny rozpoczęcia poszczególnych bloków
w zależności od ilości zgłoszonych uczestników.
12. PRZEPISY TECHNICZNE:
Zawody zostaną rozegrane seriami na czas od serii najsłabszej do najlepszej.

13. NAGRODY:
A. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA 41. EDYCJI ZAWODÓW LLK
W kategoriach wiekowych I, II, III – dyplomy dla dziesięciu najlepszych zawodników
i zawodniczek.
W kategoriach wiekowych IV, V, VI, VII – dyplomy dla sześciu najlepszych zawodników
i zawodniczek.

W przypadku pozyskania sponsorów medale dla trzech najlepszych
i zawodników w każdej kategorii wiekowej.

Dekoracje odbywać się będą z poślizgiem jednej konkurencji.

zawodniczek

Generalną klasyfikację indywidualną tworzy się sumując w każdej rundzie punkty zdobyte przez
zawodników w konkurencjach indywidualnych: 1 miejsce – 10 pkt., 2 m. – 7 pkt., 3 m. – 5 pkt., 4
m. – 3 pkt., 5 m. – 2 pkt., 6 m. – 1 pkt.
W przypadku pozyskania sponsorów w generalnej klasyfikacji indywidualnej 41. edycji
zawodów O Laur Lubelskiego Koziołka 3 najlepszych zawodników w kategoriach dziewcząt
i chłopców w każdej grupie wiekowej otrzyma medale/statuetki/puchary i upominki rzeczowe.
B. KLASYFIKACJA KLUBOWA 41. EDYCJI ZAWODÓW LLK
Generalną klasyfikację klubową tworzy się sumując w każdej rundzie punkty zdobyte przez
zawodników klubu w konkurencjach indywidualnych wg punktacji: 1 miejsce – 10 pkt., 2 m. – 7
pkt., 3 m. – 5 pkt., 4 m. – 3 pkt., 5 m. – 2 pkt., 6 m. – 1 pkt.
C. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA SZTAFET O PUCHAR MTP LUBLINIANKA:
Generalną klasyfikację drużynową sztafet O Puchar MTP Lublinianka (dziewcząt i chłopców
łącznie) tworzy się poprzez zsumowanie wyników osiągniętych przez najlepsze zespoły
poszczególnych klubów (punktuje jedna, najlepsza sztafeta klubu, pozostałe punkty przechodzą na
inne zespoły) w kolejnych rundach zawodów wg punktacji: 1 miejsce – 10 pkt., 2 m. – 7 pkt., 3 m.

D.

– 5 pkt., 4 m. – 3 pkt., 5 m. – 2 pkt., 6 m. – 1 pkt.
W przypadku pozyskania kolejnych sponsorów pula nagród może ulec zwiększeniu.

14. PRZEPISY PORZĄDKOWE:
Za zgłoszenie zawodników na start poszczególnych konkurencji odpowiedzialni są kierownicy ekip;
Za bezpieczeństwo uczestników podczas całych zawodów i przestrzeganie przez nich przepisów
porządkowych obowiązujących w obiekcie AQUA Lublin odpowiedzialni są kierownicy grup;
Paski identyfikacyjne do szatni zawodników dla poszczególnych klubów wydawane będą
kierownikom ekip i oni są odpowiedzialni za ich zwrot.
15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
W sprawach nieobjętych komunikatem decyduje Naczelnik Zawodów w porozumieniu z Sędzią
Głównym.
Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu.
Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez organizatora
wizerunku uczestników w materiałach promujących zawody, organizatora oraz podmioty
współpracujące przy organizacji zawodów.
Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.

