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KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY  MISTRZOSTW  POLSKI   

JUNIORÓW 16 LAT W PŁYWANIU 

 
 

1. Termin i miejsce zawodów 
 

Opole 14-16.07.2017r. 

Kryta Pływalnia "WODNA NUTA" 45-758 Opole, ul. Prószkowska 96  tel. 77 54 33 650 

2. Organizator 
 

Polski Związek Pływacki 
Opolski Okręgowy Związek Pływacki                          
Urząd Miasta Opole 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 

 

3. Uczestnictwo (wg zasad generalnych) 
 

3.1. W zawodach mają prawo startu zawodnicy: 
 zrzeszeni w klubie sportowym, który jest członkiem zwyczajnym PZP i posiada licencję klubową 

PZP, 

 posiadający aktualne badania lekarskie dopuszczające do uprawiania pływania, 

 posiadający  klubowe ubezpieczenie NW, 

- wszyscy zgłoszeni zawodnicy musza być (w terminie zgłoszenia czyli 8 lipca 2017 jak i podczas 

trwania zawodów)  AKTYWNI w Internetowym Systemie Ewidencji i Licencji SEL, 
 w zawodach mają prawo startu zawodnicy 16 letni. 

 
3.2. Kierownik ekipy klubowej na zawodach musi posiadać oraz udostępnić na żądanie organizatora, 

ważne licencje i zaświadczenia o stanie zdrowia zawodników dopuszczające do uprawiania 
pływania. 

 
 

http://mosir.opole.pl/wp-content/uploads/2015/01/baner_4_Aktywni_w_sporcie1.jpg_8001.jpg
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4. Kierownictwo zawodów – wg ustaleń Polskiego Związku Pływackiego 
5. Program zawodów 
 

14.07.2017. (piątek) godz. 8:00 – rozgrzewka                               
godz. 9:00 – eliminacje                                                     
godz. 15:45 – rozgrzewka 
godz. 16:45 – uroczyste otwarcie zawodów                    
godz. 17:00 – finały 

 

15.07.2017. (sobota) godz. 8:00 – rozgrzewka                              
godz. 9:00 – eliminacje                                                     
godz. 15:45 – rozgrzewka                             
godz. 17:00 – finały 

 

16.07.2017. (niedziela) godz. 8:00 – rozgrzewka                              
godz. 9:00 – eliminacje                                                      
godz. 15:00 – rozgrzewka                             
godz. 16:00 – finały 
uroczyste zakończenie zawodów 

 
I dzień  14.07.2017. 

Kobiety Mężczyźni 

1 50 m st. dowolnym 2 50 m st. dowolnym 

        3 50 m st. klasycznym 4 50 m st. klasycznym 

5 100 m st. motylkowym 6 100 m st. motylkowym 

7 200 m st. dowolnym 8 200 m st. dowolnym 

9 200 m st. grzbietowym 10 200 m st. grzbietowym 

11 400 m st. zmiennym   12 400 m st. zmiennym 

13 4x200 m st. dowolnym 14 4x200 m st. dowolnym 

II dzień 15.07.2017. 

15 50 m st. motylkowym 16 50 m st. motylkowym 

17 50 m st. grzbietowym 18 50 m st. grzbietowym 

19 400 m st. dowolnym 20 400 m st. dowolnym 

21 200 m st. klasycznym 22 200 m st. klasycznym 

23 200 m st. zmiennym 24 200 m st. zmiennym 

25 4x100 m st. dowolnym 26 4x100 m st. dowolnym 

III dzień 16.07.2017. 

27 200 m st. motylkowym 28 200 m st. motylkowym 

29 100 m st. dowolnym 30 100 m st. dowolnym 

31 100 m st. grzbietowym 32 100 m st. grzbietowym 

33 100 m st. klasycznym 34 100 m st. klasycznym 

35 800 m st. dowolnym 36 1500 m st. dowolnym 

37 4x100 m st. zmiennym   38 4x100 m st. zmiennym 
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6. Przepisy techniczne (wg zasad generalnych). 

 
6.1. Zawody zostaną przeprowadzone na pływalni 50 m, ilość torów 10, pomiar czasu elektroniczny. 

6.2. Zawody przeprowadzane będą systemem eliminacji i finałów A i B, na 10 torach. 

6.3. Rozstawienia zawodników do poszczególnych serii dokona Organizator na podstawie 
zadeklarowanych czasów zgłoszeń po dokonaniu weryfikacji w Rankingu Europejskim. 

6.4. Konkurencje 800m i 1500 m stylem dowolnym oraz sztafety rozgrywane będą seriami na czas. 
Najsilniejsze serie tych konkurencji oraz  wszystkie sztafety  rozgrywane będą  w bloku finałowym. 
Rozstawienia serii wszystkich konkurencji dokonane będą na podstawie wyników  uzyskanych  na  
tej  samej  długości  pływalni,  nie  wcześniej  niż  w roku kalendarzowym poprzedzającym imprezę.          
Rozstawienie sztafet zostanie dokonane na podstawie wyników z ostatniej imprezy mistrzowskiej  
na pływalni tej samej długości.  

6.5. Jeżeli w eliminacjach w danej konkurencji startuje mniej niż 20 zawodników – finału 
„B” nie rozgrywa się. 

6.6. Zawodnicy z czasami 11 i 12 stanowią rezerwę do finału „A”. 

6.7. Wycofanie zawodnika z finału „A” lub „B” może być dokonane najpóźniej do 30 min.  Po 
zakończeniu danej konkurencji – wycofanie zawodnika po tym czasie powoduje nałożenie opłaty 
regulaminowej w wysokości określonej w „Taryfikatorze opłat PZP. 

6.8. Niestawienie się zgłoszonego zawodnika na start powoduje nałożenie opłaty regulaminowej w 
wysokości określonej w „Taryfikatorze opłat PZP. 

6.9. Zawodnik  ma  prawo startu w  5 konkurencjach  indywidualnych, lecz  nie  więcej  niż  w 2 
konkurencjach indywidualnych i sztafecie dziennie. 

 
 

7. Zgłoszenia (wg zasad generalnych). 
 
 

7.1. Zgłoszenie   do   zawodów    –    należy    przesłać    w formie    elektronicznej    (*.lxf),  w 
nieprzekraczalnym terminie do godz. 24:00 dnia 08.07.2017. na adres e-mail: 
zawodyoozp@gmail.com.  Kopia zgłoszenia musi być przesłana w tym samym terminie na  adres: 
p.pietrasik@polswim.pl. 

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. 

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

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

7.4. 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. 

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

 
7.6. W zawodach mogą uczestniczyć, w poszczególnych konkurencjach, jedynie zawodnicy zgłoszeni w 

terminie, nie dopuszcza się dodatkowych zgłoszeń na konferencji technicznej i w trakcie zawodów. 

mailto:zawodyoozp@gmail.com
mailto:p.pietrasik@polswim.pl
http://www.polswim.pl/
http://www.megatiming.pl/
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7.7. Lista zgłoszonych zawodników zostanie opublikowana w Internecie na stronie  PZP  nie  później  niż  

48  godzin  przed  terminem  odprawy technicznej. 

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

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

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

 
 

8.   Zakwaterowanie i wyżywienie 

 
Oferta podana jest w osobnym dokumencie. 

 

9.   Zasady finansowania: 
 

9.1.  Koszty organizacyjne pokrywa organizator. 
9.2.  Koszty uczestnictwa ponoszą kluby. 
9.3.  Opłata za listę startową – 20 zł, komplet komunikatów – 40 zł. Opłaty należy uiścić gotówką w 
biurze zawodów. 

 
 
10. Opłaty startowe i regulaminowe 
 

  
10.1. 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 8.07.2017 do godz.24.00 
(kopia przelewu musi być przesłana w tym samym terminie na  adres: p.pietrasik@polswim.pl).  

10.2. Opis przelewu  musi zawierać: nazwę klubu i liczbę opłaconych startów, a w przypadku 
dokonywania opłaty za więcej niż jeden klub kopia  przelewu  musi  zawierać  nazwy  poszczególnych 
klubów oraz liczbę opłaconych za każdy klub startów. 

10.3. PZP nie będzie zwracał opłaty startowej wynikającej z wykreśleń dokonanych w zgłoszeniu po 
ostatecznym terminie zgłoszeń (8.07.2017). 

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

 
11. Nagrody:  (wg zasad generalnych) 
 
11.1.  W każdej konkurencji przyznaje się medale za trzy pierwsze miejsca i dyplomy za miejsca w finale A. 
 
11.2.  Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród.  
 
 
12. Postanowienia końcowe:  (wg zasad generalnych). 
 

12.1. Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP. 
 

12.2. Konferencja techniczna odbędzie się w dniu 13.07.2017. o godz. 20:00  w Sali Konferencyjnej 
Hotelu DeSilva.  

http://www.polswim.pl/
http://www.megatiming.pl/


5  

 

12.3. Biuro zawodów na pływalni w dniu  13.07.2017. czynne w godz. 16:00-19:30. 
 

12.4. Oficjalny trening dla zawodników w dniu 13.07.2017. w godz. 16:00 - 19:30. 
 

12.5. O sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Delegat PZP, który jest jednocześnie 
przewodniczącym Komisji Odwoławczej. 

 

12.6. Ewentualne protesty należy składać na piśmie sędziemu głównemu zawodów nie później  niż  30  
min. od  zaistnienia  przyczyny,  wpłacając   jednocześnie  wadium  w wysokości 300 zł.                        
Protest bez wadium nie będzie rozpatrywany. 
 

12.7 . Kluby sportowe i inne podmioty dokonujące zgłoszenia zawodników do zawodów obowiązane są 
posiadać zgodę zawodników na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją 
zawodów oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku zawodnika w celach informacyjnych (prasowych i 
promocyjnych). 
12.8.    Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją zapisów Regulaminu Imprez Centralnych 
PZP oraz zapisów niniejszego komunikatu.   

 
12.9. Osoba do kontaktu w sprawach organizacyjnych:                                                                                           
Prezes OOZP w Opolu  Zofia Kozina-Oloś tel. 602 174 042 mail: zofiaoozp@poczta.onet. 
 

 
 
 

ZAPRASZAMY DO OPOLA                                 

                              

mailto:zofiaoozp@poczta.onet
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        ZAMÓWIENIE   ZAKWATEROWANIA  I   WYŻYWIENIA 

Mistrzostwa Polski Juniorów 16 letnich 
Opole 13-16.07.2017 r. 

 
 

Nazwa Klubu  ............................................................................................................................. . 

 

Miejsce zakwaterowania .................................................................................................. ............................ 

 

Telefon kontaktowy  ............................................................................................................................. . 

 

1. Zamówienia wyżywienia (wpisać liczbę posiłków) 

Dzień Śniadanie Obiad Kolacja 

13.07.2017 r. X X  

14.07.2017 r.    

15.07.2017 r.    

16.07.2017 r.   X 

RAZEM    

 

 

2. Zamówienie na zakwaterowanie (wpisać liczbę osób) 

Dzień 
Zawodnicy Trenerzy 

RAZEM 
Dz Ch K M 

13/14.07.2017      

14/15.07.2017      

15/16.07.2017      

Ogółem      

                       

             

 ZAMIERZAMY  KORZYSTAĆ Z TRANSPORTU ORGANIZATORA  -   

 TRANSPORT PŁATNY DODATKOWO (za całe LMP)  60 ,- zł. od osoby  

 

 Ilość osób do przewozu na trasie hotel- pływalnia-hotel        ………………………………. 

 

 

 

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

               Główny Księgowy                                                                             Prezes Klubu  

 

 



7  

 

 

OFERTA HOTELOWA 
LETNIE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW 16 LAT 

OPOLE 14-16 LIPCA 2017r. 
 

Zgłoszenia  rezerwacji na załączonym druku zamówienia należy przesłać w nieprzekraczalnym  
terminie  do  dnia 3 lipca 2017 r. (poniedziałek)  na adres: 
zofiaoozp@poczta.onet.pl 
Drobne zmiany dotyczące wyżywienia i zakwaterowania będą  uwzględniane  do  10 lipca 
2017 r.   
W zamówieniu prosimy podać preferowane miejsce  zakwaterowania.   
 
Obowiązkowo należy podać numer  telefonu  kontaktowego do osoby odpowiedzialnej za 
zamówienie.   Zamówienia bez numeru telefonu kontaktowego nie zostaną uwzględnione. 
 

Zamówienia kierowane bezpośrednio do hoteli nie zostaną przyjęte! 
 

Hotel DESILVA – Czas dojazdu do obiektu Wodna Nuta  12 min, odległość 3,5 km. Do 
dyspozycji 80 pokoi 2 osobowych                                                                                      
Cena za nocleg z pełnym wyżywieniem 160 zł   dziennie  za osobę                          
http://www.desilva.pl/opole 
 

HOTEL MERCURE – Czas dojazdu do obiektu 15 min, odległość - 4,00 km,  
Do dyspozycji  14  pokoi 2 osobowych  
        9 pokoi 3 osobowych   
cena za nocleg z pełnym wyżywieniem 140 zł dziennie za osobę   
       30 pokoi  1-osobowych w cenie 185zł. doba za osobę    
http://www.mercure.com/pl/hotel-3405-hotel-mercure-opole/index.shtml  
 

Hotel SŁOCIAK – Czas dojazdu do obiektu Wodna Nuta  22 min, odległość 5,8 km.  
Cena za nocleg z pełnym wyżywieniem   w zależności od długości pobytu    
1 doba – 140,-  za osobę                                                                                                                            
2 doby – 300,-   za osobę                                                                                                                          
3 doby – 420,-   za osobę                50 miejsc w   pokojach 3-4 osobowych dla zawodników  
oraz 1 i 2 osobowe dla trenerów 
http://www.slociak.pl/o-nas/kompleks-slociak 
 
Hotel WENEDA -  Czas dojazdu do obiektu Wodna Nuta 15 min, odległość 4,8 km.  
38 miejsc:  
2 pokoje  1 osobowe 
1 apart.    4 osobowy 
16 pokoi  2 osobowych  
Cena za nocleg z pełnym wyżywieniem 140,-  zł   za osobę   
http://v360.pl/weneda/  

http://www.desilva.pl/opole
http://www.mercure.com/pl/hotel-3405-hotel-mercure-opole/index.shtml
http://www.slociak.pl/o-nas/kompleks-slociak
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Hotel FESTIVAL – Czas dojazdu do obiektu Wodna Nuta 20 min, odległość 4,8 km.  
34 miejsca z możliwością dostawki  
9 pokoi   2 osobowe 
3 pokoje 2 osobowe (łoże małżeńskie) 
3 pokoje 1 osobowe 
1 pokój   4 osobowy 
1 apartament  
Cena za nocleg z pełnym wyżywieniem  165,- zł. za osobę   
http://www.festival.com.pl 
 

 
Wszystkie świadczenia  w hotelach  płatne w miejscu zakwaterowania. 

 
 
AKADEMIK  „KMICIC”   - Czas dojazdu 15 min, odległość  5,5 km.  
Miejsc 50  
Segmenty 2 i 3 osobowe łączone łazienką.   
Brak pokoi 1 osobowych! 
Wyżywienie stołówka akademicka w budynku obok. 
Cena z pełnym wyżywieniem 95,- zł. dziennie za osobę płatne w biurze zawodów na 
pływalni.   
Po dokonaniu  opłaty wydane zostanie skierowanie na zakwaterowanie  w akademiku.     
 
 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w hotelach,  
o miejscu zakwaterowania decyduje kolejność zgłoszeń!  

 
 

Prosimy o podanie  informacji  czy będą Państwo korzystać z  płatnego  transportu 
organizatora.  Opłata za transport  w wysokości 60 zł. za całe LMP płatna  w  Biurze 
zawodów w dniu przyjazdu.   
                                                      

 
 
 

                                   

 

http://www.festival.com.pl/

