Komunikat organizacyjny
regulamin zawodów
I MISTRZOSTWA ŁODZI W PŁYWANIU MASTERS
21-22 kwietnia 2018
1. ORGANIZATOR:
Łódzki Okręgowy Związek Pływacki
2. WSPÓŁORGANIZATORZY:
Masters Łódź, UTW Masters Zgierz
3. PATRON HONOROWY:
J.M prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak-Rektor Politechniki Łódzkiej
4. SPONSORZY:
Neo Szavel-Travel, Citroen Syguła, PHU Paweł Święcicki
5. PATRON MEDIALNY:
TV Toya
6. MIEJSCE ZAWODÓW:
Zatoka Sportu Politechniki Łódzkiej, 93-590 Łódź, Al. Politechniki 10
- długość basenu 50m
- ilość torów 10
- temp. wody 27 st. C
- pomiar czasu elektroniczny
7. TERMIN ZAWODÓW:
21-22 kwietnia 2018
8. UCZESTNICTWO:
Prawo startu w zawodach mają zawodniczki i zawodnicy w wieku 20 lat (rocznik 1998) i starsi.
Uczestnicy muszą dokonać zgłoszenia i opłacić start w terminie podanym przez organizatora oraz
złożyć przy rejestracji pisemne oświadczenie, że są zdrowi i startują na własną odpowiedzialność
(wzór oświadczenia w załączeniu).
9. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:
Zawodnicy reprezentujący kluby Masters muszą zgłaszać się do zawodów wyłącznie w ramach
zgłoszenia klubowego w formie LENEX FILE (program Splash Entry Editor)- program do pobrania
na stronach megatiming.pl- Masters Polska.
Zgłoszenie indywidualne można przesłać w Excelu. Powinno ono zawierać Imię i nazwisko
zawodnika/ów z podaniem roku urodzenia, jeśli zawodnik/cy reprezentuje/ją klub, to jego nazwę
z numerem licencji (jeśli klub posiada) oraz wybrane konkurencje z aktualnymi czasami zgłoszenia.

Zgłoszenia sztafet klubowych powinny zawierać konkurencję, nazwiska zawodników w kolejności
startu, ich rok urodzenia oraz czas zgłoszenia.
Zgłoszenia należy wysyłać na adres zawody.plock@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie
do 15.04.2018.
Listy startowe zostaną opublikowane do 18.04.2018 na stronach megatiming.pl
10. KATEGORIE WIEKOWE:
Starty indywidualne:
0 - 20-24 lata
A - 25-29 lata
B - 30-34 lata
C - 35-39 lata
D - 40-44 lata
E - 45-49 lata
F - 50-54 lata
G - 55-59 lata
H - 60-64 lata
I - 65-69 lata
J - 70-74 lata
K - 75-79 lata
L - 80-84 lata
M - 85-89 lata i ew. dalej co 5 lat
Konkurencje sztafetowe:
A - 100-119 lat
B - 120-159 lat
C - 160-199 lat
D - 200-239 lat
E - 240-279 lat
F - 280+ lat
Sztafeta składać się musi z zawodników tego samego klubu.
Nie dopuszcza się udziału w sztafetach zawodników w kategorii wiekowej 0.
11. PRZEPISY TECHNICZNE:
Zawody będą przeprowadzone seriami na czas. Serie ustalone będą według zgłoszonych czasów
od serii najwolniejszych (prośba organizatorów o unikanie zgłoszeń bez podania czasu (NT) co
pozwoli sprawniej przeprowadzić zawody).
Każdy zawodnik ma prawo startować dwa razy w jednym bloku startowym i w sztafecie. Zgłoszenie
trzeciego startu indywidualnego w bloku będzie anulowane.

12. NAGRODY:
Pierwsze trzy zawodniczki i zawodnicy w każdej konkurencji i każdej kategorii wiekowej zostaną
nagrodzeni medalami i dyplomami. Uczestnicy trzech czołowych sztafet w każdej kategorii
wiekowej odbiorą dyplomy.
Po zakończeniu zawodów przewidziane są nagrody dla najlepszych zawodniczek i zawodników
według punktacji FINA-OPEN oraz dla najlepszych pływaków z okręgu łódzkiego. Powyższych
nagród nie można łączyć.

13. PROGRAM ZAWODÓW:
Blok I 21.04.2018 (sobota)

Blok II 22.04.2018 (niedziela)

Rozgrzewka
13:00-13:45
Otwarcie zawodów
13:50
Rozpoczęcie startów
14:00

Rozgrzewka
Starty

9:00-9:50
10:00

14. PROGRAM SPORTOWY ZAWODÓW:
Blok I
1/2- 50m st. dowolnym K/M
3/4- 50m st. grzbietowym K/M
5/6- 100m st. klasycznym K/M
7/8- 100m st. motylkowym K/M
9/10- 4x50m st. dowolnym K/M
11/12-200m st. zmiennym K/M

BLOK II
13/14- 100m st. dowolnym K/M
15/16- 100m st. grzbietowym K/M
17/18- 50m st. klasycznym K/M
19/20- 50m.st. motylkowym K/M
21/22- 4x50m st. zmiennym K/M
23/24- 200m st. dowolnym K/M

15. BIURO ZAWODÓW:
Biuro zawodów mieszczące się w holu pływalni będzie czynne w sobotę 21.04.2018 od godz.11:00
do końca bloku startowego oraz w niedzielę 22.04.2018 w trakcie trwania zawodów.
16. ZASADY FINANSOWANIA:
Koszty organizacyjne zawodów ponosi organizator a koszty startowe uczestnicy zawodów.
Opłata startowa od zawodników wynosi 85 zł. (w tym 5 zł. Dla KTM), z opłaty zwolnieni
są uczestnicy w wieku 80+.
Wpłaty należy dokonywać wyłącznie przelewem na rachunek Łódzkiego Okręgowego Związku
Pływackiego nr 86 1020 3352 0000 1802 0089 3552 w PKO BP I O/Łódź. z dopiskiem MASTERS
oraz imieniem i nazwiskiem oraz klubem zawodnika w nie przekraczalnym terminie do 9.04.2018
roku.
Opłata dokonana po tym terminie wynosi 100 zł.
Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Biuro zawodów nie będzie przyjmowało opłat. Uczestnicy
proszeni są o przedstawienie potwierdzenia dokonanego przelewu.

Prośbę o fakturę należy zawrzeć przy zgłoszeniu z podaniem danych do faktury.

17. ZAKWATEROWANIE:
Organizator rekomenduje następujące miejsca noclegowe dostępne na hasło MASTERS.
- HOTEL INESS 93-574 Łódź, Wróblewskiego 19/23 tel. 667 106 107 lub 601 506 044
- HOTEL FOCUS 90-544 Łódź, Łąkowa 23/25 tel. (42) 637-12-00
- BOUTIQUE HOSTEL 90 001 Łódź, Stefanowskiego 17 tel. 512 221 022
18. KONTAKT Z ORGANIZATORAMI:
- Dagmara Zielińska
- Łukasz Raj
- Andrzej Wencław

tel. 605 065 065 (Prezes ŁOZP) tel. 606 917 114 (MASTERS Łódź) – prezes@masterslodz.pl
tel. 602 691 233 (UTW MASTERS Zgierz) - awenclaw@toya.net.pl

19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Pływalnia zostanie udostępniona zawodnikom w sobotę od godz. 13:00 i w niedzielę od godz. 9:00.
Do dyspozycji będzie basen startowy 50m oraz basen rozgrzewkowy 25m.
Na terenie kompleksu funkcjonować będą dwa punkty małej gastronomii.
W sprawach nie ujętych w regulaminie decydować będą: Przedstawiciel Komitetu Technicznego
Masters oraz Sędzia Główny Zawodów i Organizator w ramach swoich kompetencji.

ZAPRASZAMY

