VI MISTRZOSTWA POLSKI W PŁYWANIU
DŁUGODYSTANSOWYM W KATEGORIACH
MASTERS
PUCHAR POLSKI MASTERS
POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA
OLSZTYNA
Olsztyn 21.07.2018
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1. ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Pływackie Masters Olsztyn
2. WSPÓŁORGANIZATORZY:
➢ Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie
➢ Komitet Techniczny Masters PZP
3. PARTNERZY:
➢ Polski Związek Pływacki
➢ Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki
➢ WOPR
4. PATRONAT HONOROWY: Prezydent Olsztyna- Piotr Grzymowicz
5. CEL IMPREZY:
➢ Popularyzacja pływania długodystansowego
➢ Propagowanie formy aktywnego spędzania czasu
➢ Promowanie bezpiecznych form korzystania z wód otwartych
6. KIEROWNIK ZAWODÓW: Mariusz Gabiec
7. DOFINANSOWANIE IMPREZY: Urząd Miasta Olsztyna
8. PATRONAT MEDIALNY:
➢ TVP3 Olsztyn
➢ www.masters.olsztyn.pl
➢ www.open-water.pl
➢ www.megatiming.pl
9. KONTAKT:
➢ Organizacja zawodów- Mariusz Gabiec, tel. +48 608523645
➢ Zgłoszenia- Karol Dziemian, tel. +48 606657292
➢ Opłata startowa oraz wystawienie rachunku za ww. opłatę- Joanna Drzewicka, e-mail
marek.asia1@wp.pl, tel. +48 608294461
10. TERMIN: 21.07.2018r.
11. MIEJSCE: Jezioro Ukiel (Słoneczna Polana), ul. Sielska 38a, 11-041 Olsztyn;
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12. DYSTANS:
➢ Mistrzostwa Polski zostaną przeprowadzone na dystansie 3000m
13. KATEGORIE WIEKOWE:
➢ A-25-29
➢ B-30-34
➢ C-35-39
➢ D-40-44
➢ E-45-49
➢ F-50-54
➢ G-55-59
➢ H-60-64
➢ I-65-69
➢ J-70-74
➢ K-75-79
➢ L-80-84
➢ i ewentualnie dalej co 10 lat
➢ Organizator dopuszcza możliwość startu zawodników z grupy 0 (20-24). Zawodnicy z tej
grupy otrzymają medale/statuetki, lecz bez prawa do tytułu Mistrza Polski.
14. INFORMACJE TECHNICZNE:
➢ Pomiar czasu ręczny
➢ Zawodnicy mogą startować w strojach dopuszczonych przez FINA do rywalizacji na wodach
otwartych
➢ Zawodnicy nie mogą korzystać z karmienia i picia podczas zawodów
➢ Limit czasu wynosi 1,5 godziny od startu. Zawodnicy znajdujący się po tym czasie w wodzie
kończą udział w wyścigu i nie zostaną sklasyfikowani
➢ Zawodnicy uczestniczący w MP Masters mają prawo :
• Pokryć ciało substancją zabezpieczającą przed obniżeniem temperatury w wodzie
• Użyć okularków, klipsów na nos i zatyczek do uszu
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•

15.

16.

17.

18.

19.

Wezwać pomoc lub przerwać wyścig poprzez uniesienie ręki nad głowę w pozycji „
na plecach”
➢ Zawodnicy uczestniczący w MP Masters nie mogą :
• Korzystać w czasie wyścigu ze sprzętu ułatwiającego pływanie
• Korzystać z pomocy osób nie związanych z wyścigiem w czasie jego trwania
➢ Zawodnicy uczestniczący w MP Masters zobowiązani są do:
• Okazania dowodu tożsamości przy rejestracji
• Podporządkowania się decyzjom Komisji Sędziowskiej
• Przestrzegania regulaminu zawodów
• Wpisania na widocznym miejscu wskazanym przez organizatora numeru
startowego
➢ Zawodnicy pokonujący trasę w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani na wniosek
Sędziego Głównego. W związku z tym zabrania się:
• Utrudniania płynięcia innym zawodnikom poprzez zrywanie okularków, ciągnięcie,
odpychanie, wpływanie na plecy
• Chodzenia po dnie poza bojami wyznaczającymi linię startu i mety
• Kontaktu fizycznego z łodzią zabezpieczającą
ZASADY UCZESTNICTWA:
➢ Prawo startu w zawodach mają zawodnicy i zawodniczki w wieku 20 lat (rocznik 1998)
i starsi;
➢ Zawodnicy i zawodniczki muszą złożyć pisemne oświadczenie, że są zdrowi i startują na
własną odpowiedzialność oraz, że nie będą wnosić żadnych pretensji do organizatorów w
razie ewentualnego uszczerbku na zdrowiu w wyniku startu w zawodach. Wypełniony i
podpisany oryginał oświadczenia należy przekazać organizatorom;
ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:
Zgłoszenia należy przesyłać w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na
stronie http://masters.olsztyn.pl w zakładce „MP Open Water” lub bezpośrednio tu: Zapisy
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.07.2018r.
NAGRODY:
➢ dyplom dla każdego uczestnika
➢ medale/statuetki dla zawodników, którzy uplasują się na miejscach 1-3 w poszczególnych
kategoriach masters (20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69,
70-74, 75-79, itd.)
ZASADY FINANSOWANIA:
Opłata startowa wynosi:
➢ 80zł do 10.07.2018r.
➢ 100zł w terminie 11-18.07.2018r.
➢ 120zł w dniu zawodów
(w tym 5zł- Komitet Techniczny Masters). Opłata startowa NIE podlega zwrotowi. Prosimy, o
zabranie ze sobą potwierdzenia przelewu.
Opłatę startową wpłacamy na konto nr:
13 1750 0012 0000 0000 3107 7893
Stowarzyszenie Pływackie Masters Olsztyn
ul. Stalowa 4
10-420 Olsztyn
Tytuł przelewu: „MP OW_imię i nazwisko”
Kluby zainteresowane otrzymaniem rachunku za opłatę startową prosimy o podanie mailem
wszystkich danych niezbędnych do wystawienie ww. rachunku na adres marek.asia1@wp.pl do
16.07.2018r. Tytuł wiadomości: „Rachunek MP OW 2018”
PUBLIKACJA WYNIKÓW:
➢ www.megatiming.pl
➢ www.masters.olsztyn.pl
➢ www.open-water.pl
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20. BIURO ZAWODÓW: mieścić się będzie na plaży przy ul. Sielskiej 38a i będzie czynne w godzinach
10:30-12:00
21. PROGRAM ZAWODÓW:
➢ 12:15-12:50 odprawa z sędzią głównym zawodów
➢ 13:00 start zawodów
➢ 15:00 dekoracje
22. BEZPIECZEŃSTWO:
➢ Za bezpieczeństwo uczestników odpowiedzialni są ratownicy WOPR
➢ Organizator zapewnia opiekę medyczną
23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
➢ Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
regulaminu.
➢ W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Komisja Odwoławcza
➢ Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu na którym odbywać
się będą zawody.
24. SUGEROWANE NOCLEGI: Położony w przepięknym miejscu, nad jeziorem Długim Hotel Kur, ul.
Bałtycka 89 Olsztyn. Na hasło „Masters” 10% zniżki:
Rezerwacji dokonujemy telefonicznie: (+48) 89 521 47 00 lub mailowo: recepcja@hotelkur.pl
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