KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
PUCHAR POLSKI MASTERS W PŁYWANIU
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli, Urząd
Miasta w Stalowej Woli, Stalowowolskie Towarzystwo Pływackie „Motyl”
Patronat: Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny
Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Podkarpackiego
Patronat medialny:
Termin zawodów: 09-10 maj 2015
Miejsce: Kryta pływalnia MOSiR ul. Hutnicza 15 37-450 Stalowa Wola
Dane techniczne:
- basen sportowy długość 25 m, 6 torów
- basen sportowy 2 na rozgrzewkę długość 25 m, 6 torów
- pomiar czasu elektroniczny
1. Uczestnictwo:
-Prawo startu w zawodach mają zawodniczki i zawodnicy w wieku od 25 lat,
- każdy zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych w
każdym bloku oraz w sztafecie,
- zawodniczki i zawodnicy muszą złożyć pisemne oświadczenie, że są zdrowi i
startują na własną odpowiedzialność.
- zawodnicy reprezentujący kluby i sekcje posiadające licencje PZP oraz kluby
nie posiadające licencji PZP muszą zgłaszać się do zawodów tylko w ramach
zgłoszenia klubowego. Zawodnicy niezrzeszeni zgłaszają się indywidualnie.

- kategorie wiekowe:
- indywidualne:
A 25 – 29 lat

D 40 – 44 lata G 55 – 59 lat

J 70 – 74 lata

M 85 – 89 lat

B 30 – 34 lata E 45 – 49 lat

H 60 – 64 lata K 75 – 79 lat

N 90 – 94 lata

C 35 – 39 lat

I 65 – 69 lat

O 95- 99 lat

F 50 – 54 lata

L 80 – 84 lata

- sztafety: 100 – 119, 120 – 159, 160 – 199, 200 – 240, itd. co 40 lat.

2. Zgłoszenia:
Zgłoszenia w formie LENEX File (program - Splash Entry Editor) należy
przesłać na adres zawody@swimart.pl w nieprzekraczalnym terminie do
5 maja 2015r. do godziny 2200. Potwierdzenia zgłoszeń będą dostępne na
www.swimart.pl
Listy startowe zostaną opublikowane do dnia 8 maja 2015. na stronie: Masters
Polska – www.masters.polswim.pl oraz www.megatiming.pl zakładka zawody
centralne
UWAGA: Nie dopuszcza się zgłoszeń po terminie i zmian konkurencji
w trakcie zawodów.

3.Przepisy techniczne:
- zawody będą przeprowadzone seriami na czas.
- Serie zostaną ustalone według zgłoszonych czasów. Brak wyniku na karcie
zgłoszenia powoduje umieszczenie zawodnika w najsłabszych seriach.
- Podczas zawodów obowiązują przepisy Masters FINA i Masters PZP.
- Zawodniczki i zawodnicy startują w konkurencjach indywidualnych i
sztafetowych w kategoriach wiekowych wynikających z zasad zawodów
Masters.
- Przy większej ilości zawodników i ograniczone ramy czasowe, starty serii na
50m, 100m i 200m będą odbywały się na tzw. „zakładkę”.

4. Program zawodów:

Sobota 09.05.2015 BLOK I
1100-1400
1400-1445
1445-1500
1500
Numer
konkurencji
1/2
3/4
5/6
7/8
9/10
11/12
13/14

REJESTRACJA ZAWODNIKÓW
ROZGRZEWKA
UROCZYSTE OTWARCIE ZAWODÓW
ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW
KONKURENCJE
Dystans
Styl
Kategoria
50m
100m
100m
100m
100m
200m
4x100m

dowolnym
motylkowym
grzbietowym
klasycznym
zmiennym
dowolnym
dowolnym

K/M
K/M
K/M
K/M
K/M
K/M
K/M

Niedziela 10.05.2015 BLOK II
900-950
1000
Numer
konkurencji
15/16
17/18
19/20
21/22
23/24
25/26
27/28
ok. 1330

ROZGRZEWKA
ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW
KONKURENCJE
Dystans
Styl
Kategoria
50m
motylkowym
K/M
100m
dowolnym
K/M
50m
grzbietowym
K/M
50m
klasycznym
K/M
200m
grzbietowym
K/M
200m
zmiennym
K/M
4x50m
zmiennym
K/M
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW

5. Nagrody:
- Za zajęcie miejsca 1-3 w konkurencjach indywidualnych we wszystkich
kategoriach wiekowych medale i dyplomy – (dekoracje odbędą się w czasie
trwania wyścigów).
- Za zajęcie miejsca 1-3 w konkurencjach sztafetowych we wszystkich
kategoriach wiekowych medale i dyplom.
- Każdy zgłoszony zawodnik otrzyma upominek okolicznościowy.
6. Zasady finansowania:
- koszty organizacyjne pokrywa organizator,
- koszty uczestnictwa ponoszą uczestnicy:
a) opłata startowa od każdego zawodnika wynosi 50 zł, wpłata na konto lub w
kasie MOSiR w dniu zawodów.
Konto bankowe:
PKO Bank Polski oddział w Stalowej Woli 76 1020 4913 0000 9702 0117 7005
b) zawodnicy chcący otrzymać fakturę VAT proszeni są o informację
najpóźniej w dniu dokonania przelewu.
c) biuro zawodów będzie czynne 09.05.2015 od 1100 do końca I bloku i
10.05.2015 w trakcie trwania zawodów.
7. Wieczorek integracyjny:
- Organizator zaprasza wszystkich zawodników na wieczorek integracyjny w
sobotę 09.05.2015 o godzinie 1930 w restauracji „LASOWIANKA”
ul. Siedlanowskiego 5, 400m od pływalni. Na wieczorku oprócz dobrej zabawy
tradycyjne losowanie nagród.
- Opłata za wieczorek 50 zł płatne w biurze zawodów w dniu 09.05.2015
do godz. 1800
- Osoby zainteresowane wieczorkiem proszone są o potwierdzenie uczestnictwa
e-mailem sagittarius.jaro@poczta.fm
do 08.05.2015 z podaniem imienia i nazwiska.
8. Zakwaterowanie:
- Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli ul. Ofiar Katynia 6,
50 miejsc (300m od pływalni bez wyżywienia) 20 miejsc o podwyższonym
standardzie. tel. 15 642 25 38 oraz 606 202 198
-Hotel Stal ul. KEN 4 tel. 15 842 19 91 ( 2 km od pływalni) Przy hotelu
Restauracja „Roma” tel. 15 843 21 72

- Sala gimnastyczna MOSiR- u nocleg bezpłatny, wymagany własny śpiwór i
karimata (warunki dobre: prysznic, toaleta).Możliwość zamówienia śniadania w
niedzielę rano w cenie 6 PLN. Prosimy o imienną rezerwację noclegu na sali
gimnastycznej z podaniem czy sam nocleg czy ze śniadaniem.
- wyżywienie: Pizzeria Rustica 2 ul. Ks. J. Popiełuszki 25a (300 m od pływalni)
Tel. 15 842 57 15 kom. 696017777
Stołówka przy Fundacji Uniwersyteckiej Pan Borek Tel. 15 642 25 24
- Rezerwacji każdy dokonuje we własnym zakresie!
9. Postanowienia końcowe:
- organizator zapewnia opiekę medyczną oraz komisję sędziowską.
- W sprawach nieokreślonych regulaminem, komunikatami oraz innymi
przepisami decyzję podejmuje organizator.
10. Informacje:
Wszelkie zapytania proszę kierować do: sagittarius.jaro@poczta.fm ;
Tel. 608331998 Jarosław Niedbałowski

