
 

                                   
 

 

 

 
 

                                                         

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 

GŁÓWNE MISTRZOSTWA POLSKI 

SENIORÓW I MŁODZIEŻOWCÓW 

W PŁYWANIU 

 

OLSZTYN 05 – 08.06.2014 r. 

 

 

MISTRZOSTWA POD PATRONATEM 

 

PREZYDENTA OLSZTYNA 

 

PIOTRA GRZYMOWICZA 
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1. Termin i miejsce zawodów: 

 

1.1  05-08.06.2014 r. OSiR w Olsztynie, Pływalnia Aquasfera,  Al. Piłsudskiego 69b. 

1.2  Długość pływalni – 50 m, liczba torów - 10, temperatura wody 27°C. 

1.3  Pomiar czasu - automatyczny. 

 

2. Organizator: 

 

Na zlecenie Polskiego Związku Pływackiego: 

– Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie. 

– WMOZP w Olsztynie. 

 

3. Kierownictwo zawodów 

 

- wg ustaleń Polskiego Związku Pływackiego 

 

4. Uczestnictwo: 

 

4.1 Według zasad generalnych. 

4.2 W zawodach mają prawo startu zawodnicy 14 – letni i starsi 

4.3 Zgłoszeni przez klub/szkołę lub PZP. 

4.4 Posiadający licencję zawodniczą. 

4.5 Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie. 

4.6 W przypadkach uzasadnionych poziomem sportowym Wydział Szkolenia PZP może 

wyrazić zgodę na zgłoszenie młodszych zawodników. 

4.7 Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku uczestników w materiałach 

fotograficznych z zawodów w celach promocyjnych Polskiego Związku Pływackiego oraz 

podmiotów współpracujących. 

 

5. Program zawodów: 

 

 

 

I dzień – 05.06.2014 r. 

Rozgrzewka – godzina 08.00 

Eliminacje – godzina 09.00 

Kobiety Mężczyźni 

5.3 200 m st. motylkowym  5.4 200 m st. motylkowym  

5.5 50 m st. dowolnym 5.6 50 m st. dowolnym 

5.7 200 m st. grzbietowym 5.8 200 m st. grzbietowym 

5.1 800 m st. dowolnym 5.2 1500 m st. dowolnym 

Rozgrzewka – godzina 15.45 

Uroczyste otwarcie zawodów – 16.30  

Finały – godzina 17.00 

5.1 800 m st. dowolnym 5.2 1500 m st. dowolnym 

5.3 200 m st. motylkowym 5.4 200 m st. motylkowym 

5.5 50 m st. dowolnym 5.6 50 m st. dowolnym 

5.7 200 m st. grzbietowym 5.8 200 m st. grzbietowym 

5.9 4x200 m st. dowolnym 5.10 4x200 m st. dowolnym 
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Uwaga! Wolniejsze serie konkurencji 800 m st. dowolnym kobiet i 1500 m st. dowolnym mężczyzn 

zostaną rozegrane po wyścigach eliminacyjnych 200 m st. grzbietowym mężczyzn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II dzień – 06.06.2014 r. 

Rozgrzewka – godzina 08.00 

Eliminacje – godzina 09.00 

Kobiety Mężczyźni 

5.11 200 m st. dowolnym 5.12 200 m st. dowolnym 

5.13 50 m st. klasycznym 5.14 50 m st. klasycznym 

5.15 100 m st. grzbietowym 5.16 100 m st. grzbietowym 

5.17 400 m st. zmiennym 5.18 400 m st. zmiennym 

Rozgrzewka – godzina 15.45 

Dekoracje sztafet 4x200 m st. dowolnym K i M – 16.45  

Finały – godzina 17.00 

5.11 200 m st. dowolnym 5.12 200 m st. dowolnym 

5.13 50 m st. klasycznym 5.14 50 m st. klasycznym 

5.15 100 m st. grzbietowym 5.16 100 m st. grzbietowym 

5.17 400 m st. zmiennym 5.18 400 m st. zmiennym 

5.19 4x100 m st. dowolnym 5.20 4x100 m st. dowolnym 

III dzień – 07.06.2014 r. 

Rozgrzewka – godzina 08.00 

Eliminacje – godzina 09.00 

Kobiety Mężczyźni 

5.21 100 m st. motylkowym 5.22 100 m st. motylkowym 

5.23 50 m st. grzbietowym 5.24 50 m st. grzbietowym 

5.25 200 m st. klasycznym 5.26 200 m st. klasycznym 

5.27 400 m st. dowolnym 5.28 400 m st. dowolnym 

5.29 200 m st. zmiennym 5.30 200 m st. zmiennym 

Rozgrzewka – godzina 15.45 

Dekoracje sztafet 4x100 m st. dowolnym K i M – 16.45  

Finały – godzina 17.00 

5.21 100 m st. motylkowym 5.22 100 m st. motylkowym 

5.23 50 m st. grzbietowym 5.24 50 m st. grzbietowym 

5.25 200 m st. klasycznym 5.26 200 m st. klasycznym 

5.27 400 m st. dowolnym 5.28 400 m st. dowolnym 

5.29 200 m st. zmiennym 5.30 200 m st. zmiennym 
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6. Przepisy techniczne: 

 

6.1 Według zasad generalnych. 

6.2 Główne Mistrzostwa Polski przeprowadzane będą na pływalni krytej 50 m. 

6.3 Zawody przeprowadzane będą systemem eliminacji i finałów. Konkurencje 800 m i 1500 m  

stylem dowolnym oraz sztafety rozgrywane są seriami na czas. Najsilniejsze serie tych konkurencji 

oraz wszystkie sztafety rozgrywane będą w bloku finałowym. Rozstawienia serii wszystkich 

konkurencji dokona organizator na podstawie wyników uzyskanych na tej samej długości pływalni 

w ostatnich 15 miesiącach poprzedzających imprezę. 

6.4 We wszystkich konkurencjach przeprowadzanych systemem eliminacji i finałów w pierwszej 

kolejności rozegrane zostaną finały „A” w drugiej „B”. Wszystkie sztafety odbywają się po finałach 

„B”  

6.5 Zawodnik ma prawo startu w dowolnej liczbie konkurencji. 

 

 

7. Zgłoszenia do zawodów: 

 

7.1 Według zasad generalnych. 

7.2 Zgłoszenia do zawodów należy przesłać do pani Elżbiety Chodyna do dnia 26.05.2014 r. 

 na adres: elachodyna@poczta.fm  tel. 600215732 

7.3 Zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej – plik lxf programu Splash (do pobrania      

      na www.polswim.pl i www.megatiming.pl ) 

7.3.1 Wszystkie komunikaty organizacyjne i techniczne wyniki zawodów będą publikowane na   

      www.polswim.pl i www.megatiming.pl 

7.5 Zgłoszenia bez podanego nr licencji zawodnika i klubu (cyfrowego) nie będą uwzględniane. 

      Po opublikowaniu w internecie listy zgłoszonych zawodników zmiany mogą być dokonane 

      wyłącznie na odprawie technicznej i dotyczyć: 

IV dzień – 08.06.2014 r. 

Rozgrzewka – godzina 08.00 

Eliminacje – godzina 09.00 

Kobiety Mężczyźni 

5.31 100 m st. dowolnym 5.32 100 m st. dowolnym 

5.33 100 m st. klasycznym 5.34 100 m st. klasycznym 

5.35 50 m st. motylkowym 5.36 50 m st. motylkowym 

5.37 1500 m st. dowolnym 5.38 800 m st. dowolnym 

Rozgrzewka – godzina 14.45 

Finały – godzina 16.00 

5.31 100 m st. dowolnym 5.32 100 m st. dowolnym 

5.33 100 m st. klasycznym 5.34 100 m st. klasycznym 

5.35 50 m st. motylkowym 5.36 50 m st. motylkowym 

5.37 1500 m st. dowolnym 5.38 800 m st. dowolnym 

5.39 4x100 m st. zmiennym 5.40 4x100 m st. zmiennym 

mailto:elachodyna@poczta.fm
http://www.polswim.pl/
http://www.megatiming.pl/
http://www.polswim.pl/
http://www.megatiming.pl/
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     - wycofania zawodnika z konkurencji, 

     - wpisania na miejsce wycofanego zawodnika w tej samej konkurencji innego reprezentanta 

       tego samego klubu. 

     - Nie zgłoszenie sie na start powoduje nałożenie na klub kary porządkowej w wysokości 50 zł 

   bez względu na przyczynę. Uregulowanie tej należności do PZP warunkuje dopuszczenie 

       klubu do następnych zawodów organizowanych przez PZP. 

 

8.  Zakwaterowanie i wyżywienie: 

 

8.1 Zgłoszenia rezerwacji na załączonym druku zamówienia należy przesłać w nieprzekraczalnym  

terminie do dnia 26.05.2014 r. na adres: 

Ireneusz Nalazek, ul. Dębowa 24, 11-034 Stawiguda, tel.669524893 email: ireknalazek@gmail.com  

W zamówieniu prosimy podać preferowane miejsce zakwaterowania, oraz obowiązkowo numer 

telefonu kontaktowego do osoby odpowiedzialnej za zamówienie. Zamówienia bez numeru telefonu 

kontaktowego nie zostaną uwzględnione. 

 

Oferta zakwaterowania i wyżywienia: 

Hotel „Villa Palace” *** http://www.villapallas.pl  

-  pokoje dwu/trzyosobowe, koszt osobodnia 175 zł 

-  pokój jednoosobowy, koszt osobodnia 220 zł 

- apartament dwuosobowy 510 zł 

Hotel „Kopernik” *** www.hotelkopernik.com– zapewniony dojazd organizatora 

-  pokoje dwu/trzyosobowe koszt osobodnia 130 zł 

-  pokój jednoosobowy koszt osobodnia 150 zł 

Hotel „Park” ***   http://olsztyn.hotelepark.pl/ – zapewniony dojazd organizatora 

- koszt osobodnia 140 zł 

- pokój jednoosobowy 160 zł 

- w pokoju typu de luxe 170 zł i jednoosobowym 250 zł 

Hotel “SAK” http://sak.olsztyn.pl/-  

- pokój kilkuosobowy koszt osobodnia 120 zł 

- pokój jednoosobowy koszt osobodnia 140 zł 

 Hotel „Manor”*** http://www.manorhotel.pl – zapewniony dojazd organizatora 

- pokoje dwu/trzy i czteroosobowe, koszt osobodnia 135 zł 

- pokój jednoosobowy, koszt osobodnia 150 zł 

 

8.2  O miejscu zakwaterowania decyduje kolejność zgłoszeń. 

8.3  Wszystkie świadczenia płatne wyłącznie gotówką w miejscu zakwaterowania. 

8.4  Ewentualna korekta zamówienia do dnia 02.06.2014 r. - po tym terminie opłaty będą  

       pobierane zgodnie z zamówieniem. 

8.5  Zakwaterowanie w w/w miejscach odbywa się za pośrednictwem organizatora. 

8.6  Organizator przyjmować będzie zamówienia od klubów, sms i okręgowych związków  

       pływackich. 

8.7 W zamówieniu należy podać akces korzystania z transportu organizatora. 

8.8 Ekipy po przyjeździe udają się do miejsca zakwaterowania, o którym zostaną powiadomieni 

telefonicznie bądź mailowo. 

8.9 Istnieje możliwość rezerwacji pobytu dla osób towarzyszących, również za pośrednictwem 

organizatora. Pobyt w hotelu „Manor”. 

 

 

 

mailto:ireknalazek@gmail.com
http://www.villapallas.pl/
http://www.hotelkopernik.com/
http://olsztyn.hotelepark.pl/
http://sak.olsztyn.pl/-
http://www.manorhotel.pl/
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9. Nagrody 

 

9.1  Według zasad generalnych. 

9.2 W każdej konkurencji przyznaje sie medale za trzy pierwsze miejsca w kategorii „open” i 

młodzieżowca 19-23 l. 

9.3 Młodzieżowcy klasyfikowani są dwukrotnie, w swojej kategorii i kategorii open. Podstawą 

klasyfikacji są wyniki finałów „A”, „B” i eliminacji. 

9.4 Pozostali zawodnicy klasyfikowani są w kategorii „open”. 

 

 

10.   Zasady finansowania - według zasad generalnych: 

 

10.1  Koszty organizacji pokrywa organizator. 

10.2  Koszty uczestnictwa pokrywają kluby . 

10.3  Opłata startowa wynosi 10 zł. od każdego zgłoszonego startu. 

10.4  Opłata za listę startową wynosi 20 zł. 

10.5  Komplet komunikatów 40 zł. 

 

 

     11.   Konferencja techniczna: 

 

11.1 Odbędzie się w dniu 04.06.2014 r. o godzinie 20.00 na terenie Pływalni Aquasfera,  

Al. Piłsudskiego 69 b. 

 

 

12.    Postanowienia końcowe: 

 

12.1 Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP. 

12.2 W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem i komunikatem organizacyjnym decyduje   

        delegat PZP. 

12.3 Za aktualne badania lekarskie i licencje zawodników odpowiadają kierownicy ekip. 

12.4 Pływalnia do rozgrzewki udostępniona na 1 godz. przed każdym blokiem startowym oraz 

        w dniu 04.06.2014 r. od godz. 16.00 do godz. 20.00. 

12.5 Biuro zawodów czynne 04.06.2014 r. w godzinach 16.00 – 20.00 w pomieszczeniu 

administracyjnym Aquasfery, w pozostałe dni w pomieszczeniu pomiaru czasu podczas trwania 

zawodów. 

12.6 Organizator zwraca szczególną uwagę na korzystanie na pływalni z wyznaczonych ciągów 

komunikacyjnych. Nieprzestrzeganie określonego porządku może skutkować karami dla klubów. 

12.7 W sprawach organizacyjnych kontakt z panem Jackiem Puciło tel. 605666753  

 

 
                                                                                                  Serdecznie zapraszamy do Olsztyna 
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REZERWACJA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

nazwa klubu – pieczęć klubowa 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za rezerwację i telefon kontaktowy 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

preferowane miejsce zakwaterowania i wyżywienia  

 

 

Wyżywienie – wpisać ilość posiłków 

 

Data Śniadanie Obiad Kolacja 

04.06.2014    

05.06.2014    

06.06.2014    

07.06.2014    

08.06.2014    

Razem    

 

Zakwaterowanie – wpisać ilość osób 

 

Data Kobiety  Mężczyźni  Trenerzy Razem 

Kobiety Mężczyźni 

04/05.06.2014      

05/06.06.2014      

06/07.06.2014      

07/08.06.2014      

 

Akces korzystania z transportu organizatora: (proszę zaznaczyć X)    

  

Zamawiam listę startową (proszę zaznaczyć X)   

      

Zamawiam komplet wyników-komunikat (proszę zaznaczyć X)   
                       

       

 
…………………………………………………………..   ……………………………………………………………. 

       Pieczątka i podpis Głównego Księgowego               Pieczątka i podpis Prezesa/Dyrektora Klubu 

   


