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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

ZIMOWYCH MISTRZOSTW POLSKI  

JUNIORÓW MŁODSZYCH 15 LAT W PŁYWANIU 

Opole,  13-15 grudnia 2019 
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1. TERMIN ZAWODÓW: 13-15 GRUDNIA 2019 

 
2. MIEJSCE ZAWODÓW:   

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

 
3. INFORMACJE TECHNICZNE: 

 pływalnia 25 m, 10 torów, temp. wody - 27°C 

 pomiar czasu – automatyczny. 

 
4. ORGANIZATOR ZAWODÓW: 

 Polski Związek Pływacki 

 Urząd Miasta Opole 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 

 Opolski Okręgowy Związek Pływacki   

 

5. Kierownictwo zawodów: 

 Sędzia Główny 1 p. Kamil Frank, Sędzia Główny 2 p. Grzegorz Karcz  

 Delegat PZP. 

 
6. ZASADY FINANSOWANIA: 

 koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy 

 koszty uczestnictwa ponoszą kluby 

 opłata startowa wynosi 15 zł  od każdego zgłoszonego startu płatna przelewem zgodnie z pkt. 10 

komunikatu 

 opłata za listę startową – 20 zł płatna gotówką w biurze zawodów. 

 
7. ZASADY UCZESTNICTWA: 

 według Zasad Generalnych Regulaminu Organizacji Zawodów Centralnych w Pływaniu 

 w zawodach mają prawo startu wyłącznie zawodnicy15 letni 

 zawodniczka/zawodnik ma prawo startu w pięciu konkurencjach indywidualnych, nie więcej 

jednak niż w dwóch konkurencjach dziennie 

 rozstawienie zawodników nastąpi zgodnie z przepisami FINA i PZP, wg czasów zarejestrowanych 

na swimrankings.net nie wcześniej niż z ostatnich 15 miesięcy 

 rozstawienia zespołów sztafetowych dokona Organizator na podstawie wyników uzyskanych przez 

sztafety klubowe danego rocznika podczas poprzednich zawodów mistrzowskich – mistrzostw 

Polski. 

8. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW: wg zasad generalnych 

 obsługa informatyczna: p. Tomasz Bachórz, 693 971 777, tomasz.bachorz@op.pl . 

 zgłoszenia do zawodów dokonywane są za pośrednictwem systemu SEL PZP przez osobę 

uprawnioną – Administratora Klubu 

 zgłoszeń należy dokonać do dnia 8.12.2019 r. do godz. 24.00; w zawodach mogą uczestniczyć  

w poszczególnych konkurencjach tylko zawodnicy zgłoszeni ww. terminie; nie dopuszcza się 

dodatkowych zgłoszeń na konferencji technicznej oraz w trakcie zawodów – dotyczy to również 

zgłoszenia zawodnika w miejsce innego zawodnika tego samego klubu 

 Warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest posiadanie statusu AKTYWNY  

w systemie SEL (do dnia 15.12.2019) 

 warunkiem przyjęcia zgłoszenia całego klubu jest dołączenie do zgłoszenia skanu lub zdjęcia 

dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty startowej; opis przelewu powinien zawierać nazwę 

przelewu ZMP15OPO  wraz z nazwą klubu oraz liczbą opłaconych startów 
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 od ostatecznego terminu zgłoszeń do zakończenia konferencji technicznej możliwe jest wykreślenie 

zawodnika zgłoszonego w terminie, lecz wniesiona opłata startowa nie będzie zwracana 

 lista zgłoszonych zawodników zostanie opublikowana w Internecie na stronie PZP www.polswim.pl 

oraz www.megatiming.pl nie później niż na 48 godzin przed terminem rozpoczęcia odprawy 

technicznej 

 lista startowa zostanie opublikowana na ww. stronach niezwłocznie po zakończeniu odprawy 

technicznej 

 

9. PROGRAM  ZAWODÓW:  

 

- czwartek  12.12.2019  

trening: 17.00 -  20.00 – 8 torów 

 

- piątek 13.12.2019  

eliminacje rozgrzewka 7.30 – 8.50; zawody 9.00;  

finały rozgrzewka 15.30 – 16.40; uroczyste otwarcie 16.45; zawody 17.00 

  

 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 4 x 200 m st. dowolnym 14 4 x 200 m st. dowolnym 

 

- sobota 14.12.2019  

eliminacje rozgrzewka 7.30 – 8.50; zawody 9.00;  

finały rozgrzewka 15.30 – 16.50; zawody 17.00 

 

 KOBIETY  MĘŻCZYŹNI 

    

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 

21 100 m st. klasycznym 22 100 m st. klasycznym 

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

25 4 x 100 m st. dowolnym 26 4 x 100 m st. dowolnym 

 

- niedziela 15.12.2019  

eliminacje rozgrzewka 7.30 – 8.50; zawody 9.00;  

finały rozgrzewka 14.30 – 15.50; zawody 16.00 

 

 KOBIETY  MĘŻCZYŹNI 

    

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

29 100 n st. dowolnym 30 100 n st. dowolnym 

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

33 200 m st. klasycznym 34 200 m st. klasycznym 

35 100 m st. zmiennym 36 100 m st. zmiennym 

37 800 m st. dowolnym 38 1500 m st. dowolnym 

39 4 x 100 m st. zmiennym 40 4 x 100 m st. zmiennym 

 

 

http://www.polswim.pl/
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10. OPŁATY STARTOWE I REGULAMINOWE: 

 opłata startowa wynosi 15 zł od każdego zgłoszonego startu – płatna wyłącznie na konto PZP –    

PKO BP II O/W-wa Nr 90 1020 1026 0000 1502 0015 2132 do godz. 24.00 dnia  8.12.2019 

 w tytule przelewu za opłatę startową należy bezwzględnie podać kolejno: kod zawodów – 

ZMP15OPO, nazwę klubu i liczbę opłaconych startów, a w przypadku dokonywania opłaty za 

więcej niż jeden klub – wyszczególnienie wszystkich klubów oraz liczbę startów przypadającą na 

każdy klub 

 PZP nie będzie zwracał opłaty startowej wynikającej z wykreśleń dokonanych po ostatecznym 

terminie zgłoszeń 

 niewystartowanie zgłoszonego zawodnika powoduje nałożenie na klub opłaty regulaminowej w 

wysokości określonej w „Taryfikatorze Opłat PZP” 

 

 

11. NAGRODY: 

 według Zasad Generalnych Regulaminu Organizacji Zawodów Centralnych w Pływaniu 

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 konferencja techniczna odbędzie się 12 grudnia 2019 (czwartek) o godz. 20.00 w sali konferencyjnej 

„Wodnej Nuty” 

 pływalnia do rozgrzewki będzie udostępniana wg programu przed rozpoczęciem każdego bloku 

startowego 

 podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP 

 w sprawach nie objętych regulaminem decyduje delegat PZP 

 biuro zawodów mieści się  w budynku pływalni i jest czynne w dniu 12 grudnia 2019 roku w 

godzinach 15.00  -  20.00 oraz w czasie trwania zawodów 

 

ORGANIZATOR 

 ZAPRASZAMY DO OPOLA                                 

 


