KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

ZIMOWYCH MISTRZOSTW POLSKI
JUNIORÓW 15 LAT W PŁYWANIU
Lublin, 10-12 grudnia 2021

1. TERMIN ZAWODÓW:
• 10-12 GRUDNIA 2021
2. MIEJSCE ZAWODÓW:
• Pływalnia AQUA Lublin, 20-101 Lublin Al. Zygmuntowskie 4
3. INFORMACJE TECHNICZNE:
• pływalnia 25 m,
• 10 torów,
• temp. wody - 27°C
• pomiar czasu – automatyczny
4. ORGANIZATOR ZAWODÓW:
• Polski Związek Pływacki
• Lubelski Okręgowy Związek Pływacki
• KU AZS UMCS w Lublinie
• Urząd Miasta Lublin
• MOSIR Bystrzyca Sp. z o.o. w Lublinie
5. NACZELNIK ZAWODÓW:
• Jacek Kasperek – j.kasperek@azs.umcs.pl
6. ZASADY FINANSOWANIA:
• koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy
• koszty uczestnictwa ponoszą kluby
• opłata startowa wynosi 15 zł od każdego zgłoszonego startu płatna przelewem
7. PROGRAM ZAWODÓW:
- czwartek 9.12.2021
trening: 17.00 - 20.00 – 8 torów
- piątek 10.12.2021
KOBIETY
1
3
5
7
9
11
13

50 m st. dowolnym
50 m st. klasycznym
100 m st. motylkowym
200 m st. dowolnym
200 m st. grzbietowym
400 m st. zmiennym
4 x 200 m st. dowolnym

MĘŻCZYŹNI
2
4
6
8
10
12
14

50 m st. dowolnym
50 m st. klasycznym
100 m st. motylkowym
200 m st. dowolnym
200 m st. grzbietowym
400 m st. zmiennym
4 x 200 m st. dowolnym

- sobota 11.12.2021
KOBIETY
15
17
19
21
23
25

50 m st. motylkowym
50 m st. grzbietowym
400 m st. dowolnym
100 m st. klasycznym
200 m st. zmiennym
4 x 100 m st. dowolnym

- niedziela 12.12.2021

MĘŻCZYŹNI
16
18
20
22
24
26

50 m st. motylkowym
50 m st. grzbietowym
400 m st. dowolnym
100 m st. klasycznym
200 m st. zmiennym
4 x 100 m st. dowolnym

KOBIETY
27
29
31
33
35
37
39

200 m st. motylkowym
100 n st. dowolnym
100 m st. grzbietowym
200 m st. klasycznym
100 m st. zmiennym
800 m st. dowolnym
4 x 100 m st. zmiennym

MĘŻCZYŹNI
28
30
32
34
36
38
40

200 m st. motylkowym
100 n st. dowolnym
100 m st. grzbietowym
200 m st. klasycznym
100 m st. zmiennym
1500 m st. dowolnym
4 x 100 m st. zmiennym

8. PRZEPISY TECHNICZNE:
•

Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 15 lat przeprowadzane są na pływalni 25 m, według pkt. 11 Zasad
Generalnych Regulaminu Organizacji Zawodów Centralnych w Pływaniu

•

rozstawienia zawodników do poszczególnych serii konkurencji indywidualnych dokona obsługa
informatyczna zawodów na podstawie najlepszych czasów uzyskanych przez zgłaszanych zawodników na
pływalni 25 lub 50 metrowej nie wcześniej niż 15 miesięcy od pierwszego dnia zawodów na podstawie
Rankingu Europejskiego

•

rozstawienia zespołów sztafetowych dokona obsługa informatyczna zawodów na podstawie zgłoszonych
drogą elektroniczną – pioswim@wp.pl lub w formie papierowej w pomieszczeniu pomiaru czasu, imiennych
składów poszczególnych zespołów przez trenerów, nie później niż do godziny 13.00, w dniu rozgrywania
danych wyścigów sztafetowych; na podstawie sumy czasów rekordów życiowych zawodników sztafety
(z ostatnich 15 miesięcy) Organizator obliczy czas zgłoszenia sztafety i dokona rozstawienia serii; lista
startowa sztafet zostanie zamieszczona do godz. 16.00.

•

składy serii finałowych ogłaszane będą natychmiast po zakończeniu eliminacji w danej konkurencji

•

wykreśleń z serii finałowych można dokonywać do 30 minut od ogłoszenia składów tych serii bezpośrednio
u spikera zawodów

9. NAGRODY: według pkt.15 Zasad Generalnych Regulaminu Organizacji Zawodów Centralnych w Pływaniu.
10. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:
• zgłoszenia do zawodów dokonywane będą za pośrednictwem systemu SEL PZP przez osobę uprawnioną –
administratora klubu do dnia 5 grudnia 2021 do godziny 24.00
• w zawodach mogą uczestniczyć w poszczególnych konkurencjach tylko zawodnicy zgłoszeni
we wskazanym terminie
• warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest posiadanie statusu AKTYWNY
po ogłoszeniu listy zgłoszonych zawodników kluby mogą dokonywać wyłącznie wykreśleń z zawodów
• warunkiem przyjęcia zgłoszenia klubu do zawodów jest dołączenie w systemie SEL (do zgłoszenia
zawodników) skanu lub zdjęcia dokonania opłaty startowej
• lista startowa zostanie opublikowana nie później niż w dniu 9.12.2021 o godzinie 20.00

11. ZASADY FINANSOWANIA:
•

Opłata startowa wynosi 15 zł od każdego zgłoszonego startu - płatna wyłącznie przelewem na konto PZP:
PKO BP II O/W-wa Nr 33 1020 1026 0000 1602 0463 8971

•

w tytule przelewu za opłatę startową należy bezwzględnie podać kolejno: kod zawodów – ZMP15Lublin,
nazwę klubu i liczbę opłaconych startów, a w przypadku dokonywania opłaty za więcej niż jeden klub tytuł
przelewu powinien zawierać jak wyżej, z wyszczególnieniem wszystkich klubów oraz liczby opłaconych za
każdy klub startów

•

niewystartowanie

zgłoszonego

zawodnika

powoduje

nałożenie

na

klub

opłaty

regulaminowej

w wysokości określonej w „Taryfikatorze Opłat
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
•

według Zasad Generalnych Regulaminu Organizacji Zawodów Centralnych w Pływaniu.

•

w zawodach mogą uczestniczyć kluby, które spełniają wymogi PZP związane z pandemią (dotyczące procedur
bezpieczeństwa) – przedstawiciel klubu musi posiadać i na polecenie organizatora złożyć w biurze zawodów
wypełnione

oświadczenie

przedstawiciela

klubu

oraz

podpisane

oświadczenia

wszystkich

zawodników/opiekunów prawnych niepełnoletnich zawodników biorących udział w zawodach – załączniki do
pobrania ze strony www.livetiming.pl
• ze względu - ze względu na wytyczne Ministerstwa Zdrowia związane z pandemią COVID-19 Organizator
zastrzega sobie ograniczenie ilość uczestników do liczby osób podanym w aktualnym akcie prawnym na
dzień rozpoczęcia zawodów
•

zawody będą rozgrywane bez udziału publiczności,

•

w całym obiekcie (poza rozgrzewką i startem w zawodach) obowiązują maseczki

•

na terenie obiektu obowiązuje zachowanie dystansu

•

za dyscyplinę i bezpieczeństwo zawodników oraz za przestrzeganie obostrzeń przez zawodników
odpowiedzialni są trenerzy/kierownicy ekip

•

w związku z RODO udział (zgłoszenie do zawodów) jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie
danych osobowych (listy startowe, wyniki, SEL, dekoracje) oraz wyrażeniem zgody na publikację wizerunku
w celach reklamowych i promocyjnych organizatora

•

w sprawach nie objętych regulaminem decyduje naczelnik zawodów

ORGANIZATOR

