1. Termin zawodów:
 15-16 czerwca 2018 (piątek, sobota)
2. Miejsce zawodów:
 Pływalnia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu
 32-600 Oświęcim, ul. Chemików 2
3. Informacje techniczne:
 pływalnia – 50 m, 8 torów
 pływalnia do rozgrzewki (dostępna przez cały czas trwania zawodów) – 25 m, 6 torów
 temperatura wody: 27oC
 pomiar czasu – elektroniczny
4. Organizatorzy:
 Miejskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Oświęcimiu
 Małopolski Okręgowy Związek Pływacki
5. Patronat:
 Janusz Chwierut - Prezydent Miasta Oświęcim
6. Naczelnik zawodów:
 Przemysław Dziedzic
7. Delegat MOZP:
 Kazimierz Woźnicki
8. Warunki uczestnictwa:
 zawodnicy mają prawo startować w dowolnej liczbie konkurencji indywidualnych
oraz sztafet
 biegi sztafetowe rozgrywane są w każdej kategorii wiekowej
 klub może wystawić nieograniczona liczbę sztafet
 kategorie wiekowe:
 16 lat i starsi
 14 – 15 lat
9. Zgłoszenia do zawodów (wyłącznie w formacie *.lxf) należy przesłać na adres poczty
elektronicznej: zawody@swimart.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia:
11 czerwca 2018 do godziny 2000.
Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, numer licencji, pełną datę urodzenia
(dd/mm/rrrr), nazwę klubu, dystans i konkurencję, najlepszy tegoroczny wynik. Czasy
zgłoszeń będą weryfikowane wg Rankingu Europejskiego.
Skreślenia możliwe do 13 czerwca 2018 do godz. 2000. Po tym terminie opłaty startowe
pobierane będą zgodnie ze zgłoszeniem.
10. Zasady finansowania:
 koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy zawodów
 koszty uczestnictwa pokrywają kluby




opłata startowa wynosi 10 zł od każdego zgłoszonego startu indywidualnego
i sztafety
obligatoryjna opłata zgłoszeniowa od klubu 20 zł (w tym lista startowa)

11. Przepisy techniczne:
 zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami FINA i PZP
 zawody rozgrywane są seriami na czas
 wszystkie wyścigi odbywać się będą sposobem na zakładkę
12. Nagrody:
 puchar dla najlepszego klubu w kategorii OPEN wśród kobiet i mężczyzn – do
klasyfikacji drużynowej wliczane będą wyniki 10 zawodników każdej drużyny
(z podziałem na płcie) uwzględniając 2 najlepsze starty indywidualne wg punktacji
FINA
 warunkiem klasyfikacji w punktacji drużynowej jest start min. 10 zawodników oraz
udział w 1 sztafecie
 w każdej konkurencji sztafetowej puchary oraz dyplomy za miejsca I-III
 w każdej konkurencji indywidualnej medale, dyplomy i nagrody rzeczowe za miejsca
I-III
 warunkiem otrzymania nagrody jest jej osobisty odbiór w czasie dekoracji –
w przypadku niezgłoszenia się zawodnika do dekoracji nagroda przepada na rzecz
Organizatora
13. Sprawy porządkowe:
 warunkiem dopuszczenia do startu jest posiadanie licencji zawodniczej oraz
posiadanie aktualnych badań lekarskich
 za dopuszczenie do startu odpowiadają trenerzy zawodników
 w sprawach regulaminu oraz spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem
decyduje Naczelnik Zawodów w porozumieniu z Organizatorem
 organizator zakazuje reklamowania firm stanowiących konkurencję dla sponsorów
zawodów
 organizator zastrzega sobie prawo do utrwalenia przebiegu zawodów, w tym
wizerunku zawodników, trenerów i innych osób przebywających na terenie pływalni
oraz do późniejszego jego publikowania i wykorzystania w celach promocyjnych
 w związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
zawodnicy i trenerzy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na udostępnienie
danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe,
wyniki, SEL, dekoracje)
 udział czynny, jak i bierny w zawodach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego
regulaminu
14. Kontakt:
 Sprawy zgłoszeń: Artur Żak – zawody@swimart.pl
 Sprawy organizacyjne:
 Naczelnik zawodów: Przemysław Dziedzic – 795 508 133
 Organizator: Ewa Lipka – 519 198 989 – ew.biskupska@gmail.com
 Noclegi i wyżywienie: Monika Grzeszkowiak – 501 432 441

PROGRAM ZAWODÓW:

1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.

BLOK 1 – PIĄTEK – 15.06.2018
ROZGRZEWKA: 15:00, ZAWODY: 16.00
UROCZYSTE OTWARCIE ZAWODÓW: 15:45
KOBIETY
MĘŻCZYŹNI
50 m st. dowolnym
2.
50 m st. dowolnym
50 m st. klasycznym
4.
50 m st. klasycznym
100 m st. motylkowym
6.
100 m st. motylkowym
200 m st. dowolnym
8.
200 m st. dowolnym
200 m st. grzbietowym
10.
200 m st. grzbietowym
400 m st. zmiennym
12.
400 m st. zmiennym
4 x 200 m st. dowolnym
14.
4 x 200 m st. dowolnym
BLOK 2 – SOBOTA – 16.06.2018
ROZGRZEWKA: 9:00, ZAWODY: 10:00

15.
17.
19.
21.
23.
25.

KOBIETY
50 m st. motylkowym
50 m st. grzbietowym
400 m st. dowolnym
200 m st. klasycznym
200 m st. zmiennym
4 x 100 m st. dowolnym

16.
18.
20.
22.
24.
26.

MĘŻCZYŹNI
50 m st. motylkowym
50 m st. grzbietowym
400 m st. dowolnym
200 m st. klasycznym
200 m st. zmiennym
4 x 100 m st. dowolnym

BLOK 3 – SOBOTA – 16.06.2018
ROZGRZEWKA: 15:00, ZAWODY: 16:00
27.
29.
31.
33.
35.
37.

KOBIETY
200 m st. motylkowym
100 m st. dowolnym
100 m st. grzbietowym
100 m st. klasycznym
800 m st. dowolnym
4 x 100 m st. zmiennym

28.
30.
32.
34.
36.
38.

MĘŻCZYŹNI
200 m st. motylkowym
100 m st. dowolnym
100 m st. grzbietowym
100 m st. klasycznym
1500 m st. dowolnym
4 x 100 m st. zmiennym

