KOMUNIKAT
ZAWODÓW PŁYWACKICH

Termin: 15-16.05.2018r.
Godzina: I BLOK- 15.05.2018r.
II BLOK- 16.05.2018r.

8:30 – rozgrzewka , 9:15 – zawody
8:30 – rozgrzewka , 9:15 - zawody

Miejsce: OSiR Polna, Warszawa ul. Polna 7

ORAGANIZATOR:
Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Pływacki

Program:
I BLOK

1. 50 m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców
2. 100 m stylem klasycznym dziewcząt i chłopców
3. 50 m stylem grzbietowym dziewcząt i chłopców
4. 50 m stylem motylkowym dziewcząt i chłopców
5. 200 m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców
6. 4 x 50 m stylem zmiennym
II BLOK

7. 100 m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców
8. 50 m stylem klasycznym dziewcząt i chłopców
9. 100 m stylem grzbietowym dziewcząt i chłopców
10. 100 m stylem zmiennym dziewcząt i chłopców
11. 4 x 50 m stylem dowolnym
ZASADY UCZESTNICTWA:
- prawo do udziału w zawodach maja zawodnicy posiadający aktualną licencję
zawodnika
- zawodnik ma obowiązek posiadać ważne badania lekarskie
- klub musi mieć opłaconą składkę członkowską w WMOZP,
- prawo startu przysługuje wyłącznie zawodnikom i zawodniczkom zgłoszonym
przez kluby warszawskie zgodnie z regulaminem.
- zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach w bloku
- OPŁATA STARTOWA – 15 zł. za każdy zgłoszony start zawodnika
płatna gotówka w biurze zawodów
ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW
Zgłoszenia zawodnika do startu może dokonać macierzysty klub, szkoła
mistrzostwa sportowego ,okręgowy związek pływacki lub PZP.
b) Podmiot zgłaszający zawodnika musi mieć uregulowane zobowiązania
finansowe w stosunku do PZP (składka członkowska, opłaty regulaminowe,
kary i inne).
c) Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z potwierdzeniem ważności
badań lekarskich zawodników na czas trwania zawodów.
d) Zgłoszenia do zawodów dokonywane są za pośrednictwem systemu SEL
PZP przez osobę uprawnioną – Administratora z ramienia podmiotu
zgłaszającego.
e) Zgłoszeń należy dokonywać w terminie do godziny 24.00 dnia 12 maja
2018 r. – jest to ostateczny termin zgłoszeń zawodników. W zawodach mogą
uczestniczyć, w poszczególnych konkurencjach, jedynie zawodnicy
zgłoszeni w terminie. Nie dopuszcza się dodatkowych zgłoszeń po terminie
zgłoszeń i w trakcie zawodów - dotyczy również zgłaszania zawodnika w
miejsce innego zawodnika tego samego klubu, o ile regulamin danych
zawodów nie stanowi inaczej.
a)

f)

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.

Lista zgłoszonych zawodników ukaże się na stronie internetowej w dniu
13.05.2018r.
Zgodnie z regulaminem PZP po opublikowaniu w internecie listy zgłoszonych
zawodników zmiany mogą być dokonane wyłącznie:
pocztą elektroniczną do dnia 14.05.2018r. do godziny 16:00,
i dotyczyć:
- wycofania zawodnika z konkurencji
- wpisania na miejsce wycofanego zawodnika w tej samej konkurencji innego
reprezentanta tego samego klubu.

NAGRODY:

Pierwsze 3 zawodniczki i pierwszych 3 zawodników w każdej konkurencji
otrzymuje pamiątkowe medale i dyplomy.
ZASDADY FINANSOWANIA:

-

koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy, opłata startowa 15 zł za każdy start
zawodnika

SPRAWY RÓŻNE:

-

podczas zawodów obowiązują przepisy PZP i FINA,
w sprawach spornych i nie objętych regulaminem decyduje Komisja Odwoławcza w
składzie: Naczelnik zawodów, Sędzia Główny oraz przedstawiciel WMOZP,
wszelkie zmiany regulaminu, komunikaty organizacyjne, wyniki będą publikowane na
stronie internetowej WMOZP.

