KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
ZAWODÓW PŁYWACKICH

ARENA GRAND PRIX PUCHAR POLSKI
Oświęcim, 21 - 22 października 2017

1.

TERMIN ZAWODÓW: 21 – 22 października 2017

BLOK I – 21 października 2017 – Zawody – 900

BLOK II – 21 października 2017 – Zawody – 1700

BLOK III – 22 października 2017 – Zawody – 900

2.

MIEJSCE ZAWODÓW: Kryta Pływalnia MOSiR, 32-600 Oświęcim, ul. Chemików 2

3.

INORMACJE TECHNICZNE:

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

Pomiar czasu: elektroniczny

4.

ORGANIZATOR ZAWODÓW:

Polski Związek Pływacki

Małopolski Okręgowy Związek Pływacki

Urząd Miasta Oświęcim

UKP Unia Oświęcim

MOSiR Oświęcim

5.

PATRONAT HONOROWY:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

6.

ZASADY FINANSOWANIA:

Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy

Koszty uczestnictwa ponoszą kluby

Opłata startowa wynosi 15zł od każdego zgłoszonego startu płatna przelewem zgodnie z pkt. 9 komunikatu.

Opłata za listę startową 15zł oraz komplet komunikatów 30 zł płatna gotówką w biurze zawodów.

7.

ZASADY UCZESTNICTWA:

wg zasad generalnych Regulaminu Imprez PZP

w zawodach mają prawo startu zawodnicy 14 letni i starsi

w zawodach mają prawo uczestnictwa zawodnicy zagraniczni

8.

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW – według zasad generalnych.

Zgłoszenie do zawodów – należy przesłać w formie elektronicznej (*.lxf), w nieprzekraczalnym terminie
do godz. 2400 dnia 15 października 2017 na adres e-mail: zawody@swimart.pl, tel. 501 689 458

Jest to ostateczny termin zgłoszeń.

Zgłoszenia należy wprowadzić za pomocą Splash Entry Editor.

Zaproszenie do pobrania na stronach www.polswim.pl i www.megatiming.pl.

Zgłoszenia zawodnika do startu może dokonać macierzysty klub, SMS lub PZP.

Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z potwierdzeniem ważności badań lekarskich zawodników.

Zgłoszenie musi się składać z alfabetycznej listy zawodników z podaniem roku urodzenia, numeru licencji zawodnika,
nazwy i numeru klubu, nazwy i numeru szkoły sportowej, wykazu konkurencji, do których zawodnik zostaje zgłoszony.

W zgłoszeniu należy podawać czasy uzyskane na pływalni 25 lub 50 metrowej, nie wcześniej niż w roku
kalendarzowym poprzedzającym imprezę. Należy podać miejsce i datę uzyskania wyniku.

W zawodach mogą uczestniczyć, w poszczególnych konkurencjach, jedynie zawodnicy zgłoszeni w terminie, nie
dopuszcza się dodatkowych zgłoszeń na konferencji technicznej i w trakcie zawodów.

Lista zgłoszonych zawodników zostanie opublikowana w Internecie na stronie PZP nie później niż 48 godzin przed
terminem odprawy technicznej.

Wykreślenia dokonane po ostatecznym terminie zgłoszeń, w tym podczas odprawy technicznej , będą przyjmowane,
ale opłata startowa nie będzie zwracana.

Lista startowa zostanie opublikowana po zakończeniu odprawy technicznej do godz. 23 00 w dniu poprzedzającym
zawody.

Wszystkie komunikaty organizacyjne, techniczne i wyniki zawodów publikowane będą na stronach www.polswim.pl
i www.megatiming.pl

9.

OPŁATY STARTOWE I REGULAMINOWE

Opłata startowa wynosi 15 zł od każdego zgłoszonego startu - płatna wyłącznie przelewem na konto PZP:
PKO BP II O/W-wa Nr 90 1020 1026 0000 1502 0015 2132 do dnia 15.10.2017 do godz.2400 (kopia przelewu musi być
przesłana w tym samym terminie na adres: k.usielski@polswim.pl).

W tytule przelewu za opłatę startową należy bezwzględnie podać kolejno: kod zawodów – GPKR, nazwę klubu i liczbę
opłaconych startów, a w przypadku dokonywania opłaty za więcej niż jeden klub tytuł przelewu powinien zawierać
jak wyżej, z wyszczególnieniem wszystkich klubów oraz liczby opłaconych za każdy klub startów.

PZP nie będzie zwracał opłaty startowej wynikającej z wykreśleń dokonanych w zgłoszeniu po ostatecznym terminie
zgłoszeń tj. 15 października 2017.

Niewystartowanie zgłoszonego zawodnika powoduje nałożenie na klub opłaty regulaminowej w wysokości określonej
w „Taryfikatorze Opłat PZP”.

10. NAGRODY – według regulaminu Arena Grand Prix Puchar Polski:

W kategorii open nagradzanych jest 6 zawodniczek i 6 zawodników, którzy w trzech najlepszych startach zgromadzą
największą liczbę punktów wg tabeli FINA oraz 5 zawodniczek i 5 zawodników, którzy uzyskają największą liczbę
punktów wg tabeli FINA w poszczególnych stylach (po 1 zawodniczce i 1 zawodniku ze stylu w układzie: styl motylkowy,
grzbietowy, klasyczny, dowolny oraz zmienny – nagrody finansowe.

W każdej kategorii wiekowej nagradzany jest jeden zawodnik i jedna zawodniczka, którzy w trzech startach zgromadzili
największą liczbę punktów FINA – nagrody rzeczowe.

Każdy zawodnik w kategorii open może być nagradzany jednokrotnie za największą sumę punktów FINA
zgromadzonych w trzech startach oraz wielokrotnie za zwycięstwa w poszczególnych stylach.

W zawodach zostanie nagrodzony trener najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika, którego zawodnik uzyskał
największą liczbę punktów wg tabeli FINA za trzy najlepsze wyniki.

W zawodach nagradzani mogą być również zawodnicy zagraniczni w każdej kategorii wiekowej – dotyczy nagród
finansowych i rzeczowych.
11. PUNKTACJA: zgodnie z punktem 5.7 Regulaminu Grand Prix Puchar Polski

Punktacja w poszczególnych rundach zawodów tworzona jest na podstawie sumy punktów za trzy najlepsze starty
w dowolnej konkurencji wg tabeli FINA - zarówno w kat. open jak i w kategoriach wiekowych oraz najlepsze dwa
wyniki w poszczególnych stylach (np. 50m i 100m motylkowym, 50m i 400m dowolnym itd.). w kategorii open.

W punktacji poszczególnych rund biorą udział zawodnicy zagraniczni.

Do punktacji zaliczane będą sumy punktów za trzy najlepsze rezultaty (trzy najlepsze starty) oraz najlepsze dwa wyniki
w poszczególnych stylach (np. 50m i 100m motylkowym, 50m i 800m dowolnym itd.).

Podczas zawodów prowadzona jest punktacja open oraz punktacja w kategoriach wiekowych junior 17-18 lat, junior
młodszy 16 lat, junior młodszy 15 lat, junior młodszy 14 lat, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.

12. PROGRAM ZAWODÓW:
BLOK I – 21 października 2017 – Zawody – 900
Kobiet

Mężczyzn

1.1

400m. st. zmiennym (3 serie)

2.1

400m. st. zmiennym (3 serie)

3.1

50 m st. dowolnym (5 serii)

4.1

50 m st. dowolnym (5 serii)

5.1

200 m st. klasycznym (5 serii)

6.1

200 m st. klasycznym (5 serii)

7.1

100 m st. motylkowym (5 serii)

8.1

100 m st. motylkowym (5 serii)

9.1

50 m st. grzbietowym (5 serii)

10.1

50 m st. grzbietowym (5 serii)

11.1

1500 m. st. dowolnym (3 serie)

Pozostałe serie
1.2

400m. st. zmiennym

2.2

400m. st. zmiennym

3.2

50 m st. dowolnym

4.2

50 m st. dowolnym

5.2

200 m st. klasycznym

6.2

200 m st. klasycznym

7.2

100 m st. motylkowym

8.2

100 m st. motylkowym

9.2

50 m st. grzbietowym

10.2

50 m st. grzbietowym

11.2

1500 m. st. dowolnym

BLOK II – 21 października 2017 – Otwarcie zawodów – 1645 Zawody – 1700
Kobiet

Mężczyzn

12.1

200 m st. dowolnym (5 serii)

13.1

200 m st. dowolnym (5 serii)

14.1

100 m st. klasycznym (5 serii)

15.1

100 m st. klasycznym (5 serii)

16.1

50 m st. motylkowym (5 serii)

17.1

50 m st. motylkowym (5 serii)

18.1

200 m st. grzbietowym (5 serii)

19.1

200 m st. grzbietowym (5 serii)

20.1

100 m st. zmiennym (5 serii)

21.1

100 m st. zmiennym (5 serii)

22.1

800 m st. dowolnym (3 serie)
Pozostałe serie

12.2

200 m st. dowolnym

13.2

200 m st. dowolnym

14.2

100 m st. klasycznym

15.2

100 m st. klasycznym

16.2

50 m st. motylkowym

17.2

50 m st. motylkowym

18.2

200 m st. grzbietowym

19.2

200 m st. grzbietowym

20.2

100 m st. zmiennym

21.2

100 m st. zmiennym

22.2

800 m st. dowolnym

BLOK III – 22 października 2017 – Zawody – 900
Kobiet

Mężczyzn

23.1

100 m st. dowolnym (5 serii)

24.1

100 m st. dowolnym (5 serii)

25.1

50 m st. klasycznym (5 serii)

26.1

50 m st. klasycznym (5 serii)

27.1

200 m st. motylkowym (5 serii)

28.1

200 m st. motylkowym (5 serii)

29.1

100 m st. grzbietowym (5 serii)

30.1

100 m st. grzbietowym (5 serii)

31.1

200 m st. zmiennym (5 serii)

32.1

200 m st. zmiennym (5 serii)

33.1

400 m st. dowolnym (3 serie)

34.1

400 m st. dowolnym (3 serie)

Pozostałe serie
23.2

100 m st. dowolnym

24.2

100 m st. dowolnym

25.2

50 m st. klasycznym

26.2

50 m st. klasycznym

27.2

200 m st. motylkowym

28.2

200 m st. motylkowym

29.2

100 m st. grzbietowym

30.2

100 m st. grzbietowym

31.2

200 m st. zmiennym

32.2

200 m st. zmiennym

33.2

400 m st. dowolnym

34.2

400 m st. dowolnym

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Konferencja techniczna odbędzie się w dniu 20 października 2016 o godzinie 2000 w sali konferencyjnej
Hotelu Olimpijskiego przy ulicy Chemików 2a – Oświęcim ,

W dniu 20 października 2017 istnieje możliwość korzystania z pływalni w godzinach 1600 – 2000,

Pływalnia do rozgrzewki będzie udostępniona na 1,5 godziny przed rozpoczęciem każdego bloku startowego,

Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP,

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje delegat PZP,

W trakcie zawodów dostępne będą do rozgrzewki i rozpływania dwie pływalnie 25-cio metrowe.
14. BIURO ZAWODÓW: mieści się z w budynku pływalni i jest czynne w dniu 20 października 2017 w godzinach 1600 –
2000 oraz w dniach 21 -22 października 2017 podczas trwania zawodów

15. ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE:
HOTEL

1
2
3
4
5
6
7
8

Hotel Dąbrowski
Hotel Olimpijski
Hotel Adria
Willa Astra
Agroturystyka WIR
Agroturystyka Dom
Noclegowy Agro
Hotel Salezjanie
Agroturystyka
Noclegi przy kominku

ADRES

ul. Dąbrowskiego 139 Oświęcim
ul. Chemików 2a Oświęcim
ul. Wawelska 4 Bieruń Nowy
ul. Olszewskiego 28 Oświęcim
ul. Wadowicka 44 Poręba Wielka

ODLEGŁOŚĆ
OD
PŁYWALNI
Na miejscu
Na miejscu
8.30 km
1.50 km
3.40 km

CENA
(ŚNIADANIE, OBIAD, KOLACJA,
NOCLEG)
130 zł osobodzień
125 zł osobodzień
125 zł osobodzień
125 zł osobodzień
110 zł osobodzień

ul. Pszczyńska 20 Rajsko

9.60 km

110 zł osobodzień

ul. Jagiełły 10 Oświęcim

4.30 km

105 zł osobodzień

ul. Łubinowa 1 Brzezinka

7.2 km

95 zł osobodzień

16. Zgłoszenia zakwaterowania oraz wyżywienia należy przesłać bezpośrednio na adres:
Kryta Pływalnia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 2, 32-600 Oświęcim, Monika
Grzeszkowiak tel./fax 501-432-441 , e-mail: plywalnia@mosir.oswiecim.pl, w nieprzekraczalnym terminie do piątku 13
października 2017 do godziny 2000.

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,

Korekty zamówienia zakwaterowania i wyżywienia można dokonać do dnia 17 października 2017 do godziny 2000.
Po tym terminie organizator obciąży zgłaszającego pełnymi kosztami zgłoszenia,

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, kartą lub przedpłata przelewem na podstawie rachunku pro forma,

Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych obiadów w Hotelu „Olimpijski” w dniach 21 - 22 października 2017
w cenie 25 zł/os. za obiad. Zamówienia na obiady prosimy przesyłać do p. Artura Żaka na adres mailowy
zawody@swimart.pl do dnia 13 października 2017 roku.

