Komunikat Organizacyjny
Międzynarodowy Meeting Pływacki Ekotrendy 2019
Oświęcim 1 – 2 czerwca 2019
1. Cel zawodów:
 Popularyzacja sportu pływackiego,
 Propagowanie zdrowego trybu życia
 Uatrakcyjnienie kalendarza imprez pływackich
2. Miejsce zawodów: Kryta Pływalnia MOSiR, 32-602 Oświęcim, ul. Chemików 2
3. Termin zawodów: 1 – 2 czerwca 2019 r. (sobota – niedziela)
4. Organizator zawodów:

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Małopolski Okręgowy Związek Pływacki

UKP Unia Oświęcim

MOSiR Oświęcim
5. Przepisy techniczne:

Pływalnia 50m – 8 torów

Temperatura wody 27⁰C

Pomiar czasu – elektroniczny
6. Zasady uczestnictwa:
 w zawodach mają prawo startu zawodnicy 14 – 15 letni oraz 16-letni i starsi. Każdy zawodnik ma
prawo startu w 5 konkurencjach indywidualnych, ale nie więcej niż w dwóch w bloku.
 Zawodnicy z klubów zagranicznych i inni zaproszeni przez organizatorów
 Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest posiadanie przez zawodnika statusu Aktywny w systemie SEL
(nie dotyczy zawodników zagranicznych)
 Organizator zastrzega sobie wcześniejsze zamknięcie list startowych w przepadku dużej ilości
zgłoszeń, z uwagi na bezpieczeństwo zawodników przebywających na obiekcie w trakcie zawodów.
7. Kierownictwo zawodów: Marek Dorywalski
8. Zasady finansowania:

Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy zawodów

Koszty uczestnictwa pokrywają kluby

Opłata startowa wynosi 10zł od każdego zgłoszonego startu indywidualnego i sztafety

Obligatoryjna opłata za listę startową 10zł.
9. Zgłoszenie do zawodów
 Zawodnicy z Polski w systemie SEL https://l2.polswim.pl/zawody
 Zawodnicy zagraniczni w formacie .lxf należy przesłać na adres poczty elektronicznej:
zawody@swimart.pl . Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, numer licencji, pełną
datę urodzenia (dd/mm/rrrr), nazwę klubu, dystans i konkurencję, najlepszy tegoroczny wynik.
 Termin zgłoszeń upływa w poniedziałek 27 maja 2019 listopada 2018 o godzinie 2200
 Po zamknięciu zgłoszeń skreśleń należy dokonywać mailowo na adres: zawody@swimart.pl
 Skreślenia bez pobierania opłaty startowej możliwe do 30 maja 2019 do godziny 2000. Po tym
terminie opłaty startowe pobierane będą zgodnie ze zgłoszeniem.



Składy zespołów sztafetowych należy przesyłać na adres: zawody@swimart.pl w terminie do
21 maja 2019.
10. Regulamin zawodów: zawody będą rozegrane seriami na czas zgodnie z przepisami FINA i PZP
11. Program zawodów:
 BLOK I, sobota 1 czerwca 2019 rozgrzewka godz. 800 - 855 - zawody: godz. 900
BLOK I
Kobiety
Mężczyźni
1
200m st. dowolnym
2
200m st. dowolnym
3
50m st. klasycznym
4
50m st. klasycznym
5
100m st. grzbietowym
6
100m st. grzbietowym
7
50m st. motylkowym
8
50m st. motylkowym
9
200m st. zmiennym
10
200m st. zmiennym
11
4 x 100m st. dowolnym MIX (2K + 2M)


12
14
16
18
20


22
24
26
28
30
32

BLOK II, sobota 1 czerwca 2019 rozgrzewka godz. 1500 – 1545, ceremonia otwarcia 1550,
zawody: godz. 1600
BLOK II
Kobiety
Mężczyźni
200m st. motylkowym
13
200m st. motylkowym
50m st. dowolnym
15
50m st. dowolnym
200m st. grzbietowym
17
200m st. grzbietowym
100m st. klasycznym
19
100m st. klasycznym
4 x 50m st. dowolnym
21
4 x 50m st. dowolnym
BLOK III, sobota 2 czerwca 2019 rozgrzewka godz. 830 - 925 - zawody: godz. 930
BLOK III
Kobiety
Mężczyźni
100m st. dowolnym
23
100m st. dowolnym
50m st. grzbietowym
25
50m st. grzbietowym
200m st. klasycznym
27
200m st. klasycznym
100m st. motylkowym
29
100m st. motylkowym
400m st. dowolnym (max 5 serii)
31
400m st. dowolnym (max 5 serii)
4 x 100m st. zmiennym
33
4 x 100m st. zmiennym

12. Nagrody:
 Za miejsca I - III w każdej konkurencji indywidualnej (kategorii wiekowej 14 – 15 lat oraz
16 lat i starsi) dyplomy, medale
 Za miejsca I – III w konkurencjach sztafetowych dyplomy i medale
 Dla najlepszego zawodnika i zawodniczki w łącznej kategorii wiekowej 14 lat i starsi za sumę
punktów z 2 startów wg pkt. Rudolpha przewidziano nagrody rzeczowe
 Trenerzy najlepszych zawodników (za najwyższy wynik punktowy za jeden start wg pkt. FINA)
w kategorii wiekowej 14 – 15 lat oraz 16 lat i starsi otrzymają nagrodę specjalną.
 Nagrody za konkurencje sponsorowane przez Firmę CLap za zajęcie I - III miejsca:
 100m st. grzbietowym kobiet kat 14-15,
100m st. klasycznym mężczyzn kat.16 i starsi
100m st. dowolnym mężczyzn kat. 14-15
 Nagrody za konkurencje sponsorowane przez Firmę Doekogroup.pl za wyścig 100m st. dowolnym
kobiet i mężczyzn kategorii wiekowej 16 lat starsi za miejsca I - III (nagroda rzeczowa lub
finansowa)



Nagroda ufundowana przez Małopolski Okręgowy Związek Pływacki dla najlepszego delfinisty
i najlepszej delfinistki za sumę punktów z dwóch startów wg pkt Rudolpha na dystansach 50, 100,
200m st. motylkowym w łącznej kategorii wiekowej 14 lat i starsi
 Pula nagród może ulec zmianie w miarę pozyskiwania sponsorów
13. Sprawy porządkowe:
 W sprawach nieuregulowanych niniejszym komunikatem decydują osoby sprawujące kierownictwo
zawodów
 Biuro zawodów czynne:
1 czerwca 2019 w godzinach 800 – 1700
2 czerwca 2019 w godzinach 800 – 1200
14. Osoby zainteresowane wyżywieniem oraz zakwaterowaniem prosimy o mailowy z Panią Moniką
Grzeszkowiak pod adresem: plywalnia@mosir.oswiecim.pl w terminie do maja 2019 roku.
 Wyżywienie w Hotelu Olimpijskim – 55zł (obiad + kolacja)
 Zakwaterowanie za pośrednictwem organizatora
HOTEL
ADRES
ODLEGŁOŚĆ OSOBODZIEŃ
STRONA INTERNETOWA
Olimpijski
Oświęcim, ul. Chemików 2a
100m
140zł
www.hotelolimpijski.com
Dąbrowski
Oświęcim, ul. Dąbrowskiego 139
260m
140zł
www.hoteldabrowski.pl
Imperiale
Oświęcim, ul. Leszczyńskiej 16
3 900m
180zł
www.hotelimperiale.pl

HOTEL

Zakwaterowanie indywidualne na hasło EKOTRENDY
ADRES

ODLEGŁOŚĆ

Galicja

Oświęcim, ul. Dąbrowskiego 119

600m

Hampton

Oświęcim, ul. Dąbrowskiego 2

2 400m

*- wyżywienie w Hotelu Olimpijskim – 55 zł (obiad + kolacja)
15. SPONSORZY I PATRONI MEDIALNI

NOCLEG +
ŚNIADANIE*
1-os od 150zł
2-os od 230zł
3-os od 320zł
2-os od 259zł
3-os od 339zł

STRONA INTERNETOWA

www.hotelgalicja.com.pl
www.hiltonhotels.com/Ham
pton/Oświęcim

