Komunikat Organizacyjny

Mistrzostw Polski w Pływaniu Długodystansowym
na wodach otwartych

pod Honorowym Patronatem Prezydenta Olsztyna
Piotra Grzymowicza

OLSZTYN 15.08.2020

1. Termin i miejsce zawodów
1.1 15.08.2020r.
1.2 CRS Ukiel, ul. Kapitańska, Olsztyn
1.3 Pomiar czasu automatyczny
2. Organizator


Polski Związek Pływacki



Współorganizator na zlecenie Polskiego Związku Pływackiego



Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki

3. Kierownictwo zawodów
Wg ustaleń Kolegium Sędziów Polskiego Związku Pływackiego.
4. Kategorie wiekowe, dystanse i liczba okrążeni w wyścigach indywidualnych


Open

dystans 10 000 m – 8 okrążeń



19 -23 lata

dystans 10 000 m – 8 okrążeń



17-18 lat

dystans 7 500 m – 6 okrążeń



16 lat

dystans 5 000 m – 4 okrążenia



15 lat

dystans 5 000 m – 4 okrążenia



14 lat

dystans 2 500 m – 2 okrążenia

5. Kategorie wiekowe, dystanse i liczba okrążeń w wyścigach sztafetowych
5.1. Dystans: 3 x 1 250 m
5.2. W wyścigach sztafetowych obowiązują kategorie wiekowe jak w wyścigach
indywidualnych.
5.3. Zespół sztafetowy składa się z 3 zawodników ( minimum jedna kobieta ) z jednego klubu,
układ sztafety jest dowolny. Pierwsi zawodnicy z każdego zespołu sztafetowego
biorącego udział w wyścigu startują wspólnie z miejsca startu ( platformy startowej lub
z wody).
5.4. Każdy z członków sztafety ma do przepłynięcia dystans 1250m, następny zawodnik może
wystartować dopiero po ukończeniu odcinka przez poprzedniego zawodnika.
O kolejności decyduje pozycja na mecie ostatniego zawodnika.
5.5. Jeśli którykolwiek z zawodników nie ukończy wyścigu lub otrzyma czerwoną kartkę, cała
sztafeta zostaje zdyskwalifikowana.

6. Program Mistrzostw
Ostateczny harmonogram startów zostanie podany po otrzymaniu zgłoszeń i opublikowany na
stronie www.polswim.pl oraz www.wmozp.eu
15.08.2020


8.00 – 9.00 numerowanie zawodników w konkurencjach indywidualnych



9.15 - obowiązkowa odprawa techniczna



9.30 – uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski



9.45 - start wyścigów indywidualnych na dystansach 2500, 5000



11.30 – start wyścigów indywidualnych na dystansie 7500, 10000



14.00 – dekoracje wyścigów indywidualnych



16.00 – 16.30 - numerowanie zawodników w konkurencji sztafetowej



16.45 – losowanie pozycji startowych



17.00 – start wyścigów drużynowych



18.30 - dekoracje wyścigów drużynowych

7. Przepisy techniczne
7.1. Zawodnik ma prawo startu w jednej konkurencji indywidualnie oraz w sztafecie.
7.2. W sztafecie mogą startować zawodnicy reprezentujący jeden klub.
7.3. Zawodnicy mogą startować w strojach certyfikowanych przez FINA.
7.4. W przypadku temperatury wody poniżej 20 stopni Celsjusza zawodnicy mogą startować
w piankach zgodnych z przepisami FINA.
7.5. W przypadku temperatury wody poniżej 18 stopni Celsjusza muszą startować
w piankach zgodnych z przepisami FINA.
7.6. Zawodnicy startujący na dystansie 7500 oraz 10 000m mogą korzystać z platformy
na karmienie i posiadać opiekuna, który odpowiedzialny będzie za żywienie zawodnika.
7.7. Pomiar czasu automatyczny.
7.8. Temperatura wody ok 20°C (+/- 1,5°).
7.9. Pływy brak.
7.10.

Woda przebadana przez SANEPID, zdatna do kąpieli.

8. Zgłoszenia do zawodów
8.1. Zgłoszenia zawodnika do startu może dokonać macierzysty klub, szkoła mistrzostwa
sportowego, okręgowy związek pływacki lub PZP.
8.2. Podmiot zgłaszający zawodnika musi mieć uregulowane zobowiązania finansowe
w stosunku do PZP (składka członkowska, opłaty regulaminowe, kary i inne).
8.3. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z potwierdzeniem ważności badań lekarskich
zawodników na czas trwania zawodów.
8.4. Zgłoszenia do zawodów dokonywane są za pośrednictwem systemu SEL PZP przez osobę
uprawnioną – Administratora z ramienia podmiotu zgłaszającego.
8.5. Zgłoszeń należy dokonywać w terminie do godziny 24.00 dnia 10 sierpnia 2020 – jest to
ostateczny
w

termin

poszczególnych

zgłoszeń

zawodników.

konkurencjach,

jedynie

W

zawodach

zawodnicy

mogą

zgłoszeni

uczestniczyć,
w

terminie.

Nie dopuszcza się dodatkowych zgłoszeń na konferencji technicznej i w trakcie zawodów
- dotyczy również zgłaszania zawodnika w miejsce innego zawodnika tego samego klubu,
o ile regulamin danych zawodów nie stanowi inaczej.
8.6. Warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest posiadanie przez niego
statusu AKTYWNY w SEL. Brak statusu AKTYWNY może być spowodowany:
- brakiem wniesienia opłaty licencyjnej na dany rok,
- brakiem aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia (skan lub zdjęcie badań musi być
zamieszczony w SEL) ,
- brakiem ważnego oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych (skan lub
zdjęcie oświadczenia musi być zamieszczony w SEL),
- brakiem wniesienia składki członkowskiej przez klub macierzysty na rzecz OZP lub PZP.
8.7. Warunkiem przyjęcia całego zgłoszenia klubu jest dołączenie do zgłoszenia skanu lub
zdjęcia dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty startowej.
8.8. Od godziny 24.00 11 sierpnia 2020 do godziny 20.00 14 sierpnia 2020 r. przyjmowane będą
wyłącznie wykreślenia zawodników zgłoszonych w terminie, lecz wniesiona opłata
startowa nie będzie zwracana.
8.9. Lista zgłoszonych zawodników zostanie opublikowana w Internecie na stronie PZP nie
później niż 48 godzin przed rozpoczęciem zawodów.
8.10.

Lista startowa zostanie opublikowana w dniu 14 sierpnia 2020.

8.11.

Warunkiem umieszczenia zawodnika na liście zgłoszonych zawodników i na liście

startowej jest dokonanie opłaty startowej zgodnej z obowiązującym Taryfikatorem Opłat
PZP i w formie oraz terminie określonych w komunikacie organizacyjnym zawodów.
9. Trasa wyścigu

9.1. Trasę tworzyć będzie pętla o długości 1250 m oznaczona bojami. Kierunek wyścigu
lewoskrętny.
9.2. Start z wody w miejscu określonym przez organizatora.
9.3. Meta wyznaczona przez bramkę ustawioną przez organizatora.
10. Zasady finansowania
10.1.

Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.

10.2.

Opłata startowa od każdego zawodnika wynosi 100 zł.

10.3.

Opłata startowa za zespół sztafetowy wynosi 50 zł.

10.4.

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne ze zobowiązaniem się podmiotu zgłaszającego
zawodnika do wniesienia opłat związanych z udziałem w zawodach ( zgodnie
z „Taryfikatorem Opłat PZP”).

10.5.

Opłata

startowa

opłacana

jest

wyłącznie

przelewem

na

konto

PZP:

90 1020 1026 0000 1502 0015 2132
10.6.

Opłata startowa płatna przelewem musi być dokonana przed upływem ostatecznego
terminu zgłoszeń - do godziny 24.00 dnia 10 sierpnia 2020r.

10.7.

Potwierdzenie wniesienia opłaty startowej.
Do godziny 24.00 w dniu 10 sierpnia 2020 r (ostateczny termin zgłoszeń) kopia przelewu
potwierdzająca dokonanie opłaty startowej musi być dołączona do zgłoszenia zrobionego
przez upoważnioną osobę w systemie SEL PZP - Administratora. Opis przelewu musi
zawierać: nazwę klubu i liczbę opłaconych startów. W przypadku dokonywania opłaty za
więcej niż jeden klub kopia przelewu musi zawierać nazwy poszczególnych klubów oraz
liczbę opłaconych za każdy klub startów lub należy w SEL dołączyć wszystkie kopie
przelewu.

10.8.

PZP może wystawić fakturę proforma. Podstawą jej wystawienia jest przesłanie mailem na
adres PZP, zgłoszenia zawierającego dane do faktury, nazwę klubu, liczbę startów.
Zgłoszenie musi być przesłane do PZP najpóźniej na 8 dni przed upłynięciem ostatecznego
terminu przyjmowania zgłoszeń.

10.9.

PZP nie będzie zwracał opłaty startowej wynikającej ze zmian dokonanych
w zgłoszeniu po ostatecznym terminie zgłoszeń.

11. Nagrody
11.1.

Medale

oraz

dyplomy

w poszczególnych
11.2.

dla

trzech

pierwszych

zawodników

i

zawodniczek

kategoriach wiekowych.

Medale i dyplomy dla pierwszych trzech zespołów sztafetowych w kategoriach
wiekowych.

12. Komisja sędziowska
12.1.

Skład Komisji Sędziowskiej ustala Kolegium Sędziów PZP w porozumieniu z WMOZP.

12.2.

Członkowie Komisji Sędziowskiej są zobowiązani do posiadania aktualnej licencji
sędziowskiej.

13. Informacje w związku z pandemią COVID 19
13.1.

W

Mistrzostwach

Polski

może

wystartować

maksymalna

ilość

osób

wg obowiązujących zaleceń Państwowych.

13.2. W celu ograniczenia kontaktu pomiędzy uczestnikami zawody odbędą się wg
harmonogramu podanego do wiadomości na stronie www.polswim.pl

oraz

www.wmozp.eu najpóźniej w dniu 14.08.2020r.
13.3.

W biurze zawodów uczestnicy przebywają pojedynczo, obowiązkowo w masce
zasłaniającej usta i nos.

13.4.

W biurze zawodów może znajdować się tylko jedna osoba.

13.5.

Podczas przebywania w strefie zawodów należy zachować bezpieczną odległość
pomiędzy uczestnikami.

13.6.

Organizator zapewnia środki dezynfekujące dla uczestników oraz sędziów.

13.7.

Warunkiem dopuszczenia do startu w zawodach jest dostarczenie do biura
zawodów oryginałów oświadczeń uczestnika zawodów/opiekuna prawnego
uczestnika ( w załączniku).

14. Postanowienia końcowe
14.1.

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

14.2.

Kluby sportowe i inne podmioty dokonujące zgłoszeń zawodników do niniejszych
zawodów są zobowiązane do posiadania zgody zawodników na przetwarzanie danych
osobowych w celach związanych z organizacją zawodów oraz zgody na wykorzystanie
wizerunku zawodników w celach informacyjnych, prasowych i promocyjnych.

14.3.

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.

14.4.

W

sprawach

organizacyjnych

prosimy

o

kontakt

telefoniczny:

600 936 364

lub mailowy grabysatomek@gmail.com
14.5.

Biuro zawodów usytuowane w punkcie informacyjnym na terenie CRS Ukiel, czynne
w dniu 15.08.2020 od godziny 8.00 do zakończenia zawodów.

