KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Grand Prix Polski Puchar Polski
Kraków 24 – 25 października 2015
1.

TERMIN ZAWODÓW: 24 – 25 października 2015

BLOK I – 24 października 2014 – Zawody – 900

BLOK II – 24 października 2014 – Zawody – 1700

BLOK III – 25 października 2014 – Zawody – 900

2.

MIEJSCE ZAWODÓW: Zespół Krytych Pływalni AWF Kraków, 31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78 (wjazd od ul.
Nowohuckiej)

3.

INORMACJE TECHNICZNE:

Pływalnia 25m; 8 torów, temperatura wody: 27°C

Pomiar czasu: elektroniczny

4.

ORGANIZATOR ZAWODÓW:

Polski Związek Pływacki

Małopolski Okręgowy Związek Pływacki

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

5.

PATRONAT HONOROWY:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

6.

ZASADY FINANSOWANIA:

Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy

Koszty uczestnictwa ponoszą kluby

Opłata startowa wynosi 10zł od każdego zgłoszonego osobostartu

Opłata za listę startową 10zł

Opłata za komplet komunikatów 30zł

Niezgłoszenie się na start powoduje nałożenie na klub opłaty regulaminowej w wysokości 50zł – bez
względu na przyczynę

Wszystkie świadczenia płatne gotówką lub przedpłata przelewem na podstawie rachunku pro forma

7.

ZASADY UCZESTNICTWA:

wg zasad generalnych Regulaminu Imprez PZP

w zawodach mają prawo startu zawodnicy 14 letni i starsi

8.

ZGŁOSZEN DO ZAWODÓW – według zasad generalnych.

Zgłoszenia do konkurencji należy przesyłać na adres: zawody@swimart.pl , tel. 501 689 458

Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia (DD/MM/RRRR), nazwę
klubu, numer licencji, dystans, konkurencję oraz najlepszy czas uzyskany w ostatnich 12 miesiącach

Termin zgłoszeń upływa we czwartek 15 października 2015.

Zgłoszenia bez podanego nr licencji zawodników nie będą uwzględniane

Po opublikowaniu w internecie listy zgłoszonych zawodników zmiany mogą być dokonane wyłącznie
na konferencji technicznej. Zmiany mogą tylko dotyczyć wycofania zawodnika z konkurencji lub wpisania
w miejsce wycofanego zawodnika w tej samej konkurencji innego reprezentanta tego samego klubu

9.

NAGRODY – według regulaminu Grand Prix Puchar Polski:




w zawodach zostanie nagrodzonych 8 najlepszych zawodników i 8 najlepszych zawodniczek w kategorii open,
którzy w trzech najlepszych startach zgromadzą największą ilość punktów wg tabeli FINA
w zawodach zostaną nagrodzeni trenerzy najlepszego zawodnika oraz najlepszej zawodniczki
w zawodach zostaną nagrodzeni najlepsi zawodnicy i zawodniczki w kategoriach: młodzieżowiec,
junior 17-18lat, junior młodszy 16lat, junior młodszy 15lat i junior młodszy 14lat za trzy najlepsze wyniki
wg tabel FINA

10. PUNKTACJA: zgodnie z punktem 5 Regulaminu Grand Prix Puchar Polski

Do punktacji open poszczególnych zawodów zalicza się punkty wg tabeli FINA za trzy starty w dowolnej
konkurencji

Każdy zawodnik może punktować w jednych zawodach wielokrotnie. Do punktacji zaliczona będzie
suma za kolejne trójki najlepszych wyników

W kategoriach wiekowych: młodzieżowiec, junior 17-18 lat, junior młodszy 16 lat, junior młodszy 15 lat,
junior młodszy 14 lat, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, zalicza się punkty analogicznie jak w punktacji open
11. PROGRAM ZAWODÓW:
Kobiety
1
3
5
7
9

12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34

Mężczyźni

BLOK I – 24 października 2015 – Zawody – 900
400m st. zmiennym
2
400m st. zmiennym
50m st. dowolnym
4
50m st. dowolnym
200m st. klasycznym
6
200m st. klasycznym
100m st. motylkowym
8
100m st. motylkowym
50m st. grzbietowym
10
50m st. grzbietowym
35
1 500m st. dowolnym (jedna seria)
11
800m st. dowolnym
BLOK II – 24 października 2015 – Uroczyste otwarcie – 1645; Zawody – 1700
100m st. dowolnym
13
100m st. dowolnym
50m st. klasycznym
15
50m st. klasycznym
200m st. motylkowym
17
200m st. motylkowym
100m st. grzbietowym
19
100m st. grzbietowym
200m st. zmiennym
21
200m st. zmiennym
400m st. dowolnym
23
400m st. dowolnym
BLOK III – 25 października 2014 – Zawody – 900
200m st. dowolnym
25
200m st. dowolnym
100m st. klasycznym
27
100m st. klasycznym
50m st. motylkowym
29
50m st. motylkowym
200m st. grzbietowym
31
200m st. grzbietowym
100m st. zmiennym
33
100m st. zmiennym
800m st. dowolnym
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Konferencja techniczna odbędzie się w dniu 23 października 2015 o godzinie 2000 w sali konferencyjnej
pływalni AWF w Krakowie al. Jana Pawła II 78 (wjazd od ul. Nowohuckiej)

W dniu 23 października 2015 istnieje możliwość korzystania z pływalni w godzinach 1700 – 1930

Pływalnia do rozgrzewki będzie udostępniona na godzinę przed rozpoczęciem każdego bloku startowego

Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje delegat PZP
13. BIURO ZAWODÓW: mieści się z w budynku pływalni i jest czynne w dniu 23 października 2015
w godzinach 1500 – 2100 oraz w dniach 24 – 25 października 2015 podczas trwania zawodów

14. ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE:
HOTEL
ADRES
Hotel Junior Krakus
Kraków, ul. Nowohucka
Hotel FELIX
Kraków, os. Złotej Jesieni
Hostel Rest
Kraków, ul. Sołtysowska

POKOJE
2-3 osobowe
2-3-4 osobowe
2-3-4-6 osobowe

OSOBODZIEŃ
120zł
120zł
110zł

15. Zgłoszenia zakwaterowania oraz wyżywienia należy przesłać bezpośrednio na adres:
Małopolski Okręgowy Związek Pływacki
30-067 Kraków, ul. Piastowska 26a
tel./fax 12 617 29 22, e-mail: malopolskiozp@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do czwartku
15 października 2015. Po tym terminie opłaty będą pobierane zgodnie z zamówieniem

Podane ceny zawierają koszt noclegu wraz z wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja)

Zapotrzebowanie na zakwaterowanie oraz wyżywienie należy przesyłać na załączonym formularzu

Zapotrzebowanie na zakwaterowanie i wyżywienie musi być podpisane przez Prezesa Klubu
i Głównego Księgowego

Oryginał zapotrzebowanie na zakwaterowanie i wyżywienie należy przesłać pocztą na w/w adres

O miejscu zakwaterowania decyduje kolejność zgłoszeń

Przydziału hotelu dokonuje organizator

Wszystkie świadczenia płatne gotówką lub przedpłata przelewem na podstawie rachunku pro forma

Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych obiadów przy pływalni w dniach 24 – 25 października 2015
w cenie 25 zł/os. za obiad.

