
ZAWODY PŁYWACKIE MASTERS

O PUCHAR  
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

TCZEW 29.05.2010

Masterskie Stowarzyszenie Pływackie DWÓJKA Tczew 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
ZAWODÓW PŁYWACKICH MASTERS

O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA
z okazji jubileuszu 750 lecia Tczewa

Organizatorzy
TCZEWSKIE WOPR

Tczewskie Centrum Sportu i Turystyki
Masterskie Stowarzyszenie Pływackie DWÓJKA Tczew

Naczelnik Zawodów
Kamila Ormianin
Tel. 512324804



Termin zawodów
29.05.2010

Miejsce zawodów
Pływalnia kryta TCSiR w Tczewie, ul. Wojska Polskiego28 A

Długość- 25 m
Ilość torów- 6

Temperatura wody- 28’C (+/- 1’)
Pomiar czasu - ręczny

I. Uczestnictwo

1. Prawo startu w zawodach mają zawodniczki i zawodnicy w wieku od 20 lat (rok 
urodzenia 1990 i
    starsi).
2. Każdy zawodnik może uczestniczyć w czterech konkurencjach indywidualnych i 
sztafecie.
3. Zawodnicy muszą złożyć pisemne oświadczenie, że są zdrowi i startują na własną 
odpowiedzialność.
4.  Zawodnicy,  zarówno  zrzeszeni  jak  i  niezrzeszeni,  nadsyłają  zgłoszenia 
uczestnictwa indywidualnie lub grupowo.

II. Zgłoszenia

1. Zgłoszenia w formie elektronicznej należy przesłać na adres:
zawody@wopr.tczew.pl
    Zgłoszenia w tej formie dostępne są do pobrania w załączniku.
2. Poprawnie wypełnione zgłoszenie powinno zawierać:
  listę zawodników z podaniem roku urodzenia,  kategorii  wiekowej,  nazwy klubu, 
wybranych  konkurencji  z  podaniem  aktualnych  czasów  (wzór  w  załączeniu). 
Zgłoszenia należy przesłać na adres poczty elektronicznej podany wyżej lub listownie 
na  następujący  adres:  Kamila  Ormianin,  ul.  Saperska  6d/8,  83-110  Tczew  w 
nieprzekraczalnym terminie do 19.05.2010 roku!!!!

Listy startowe zostaną opublikowane na 
- stronie www.wopr.tczew.pl na 3 dni przed zawodami
- pływalni TCSiR w dniu zawodów.

http://www.wopr.tczew.pl/


III. Kategorie wiekowe

Grupa młodzieżowa:

„0” 20-24 lata

Kategorie Masters:

A 25-29 G 55-59
B 30-34 H 60-64
C 35-39 I 65-69
D 40-44 J 70-74
E 45-49 K 75-79
F 50-54 L 80-84 i dalej co 5 lat

IV. Sztafety klubowe

Konkurencje  sztafetowe  odbędą  się  w  kategorii  OPEN.  Zgłoszenia  sztafet  należy 
przesyłać  w  ten  sam  sposób,  co  zgłoszenia  indywidualne  –  na  wypełnionym 
formularzu  według  wzoru  załączonego  do  niniejszego  Regulaminu. 
O  zakwalifikowaniu  do  kategorii  wiekowej  danej  ekipy  decyduje  suma  wieku 
członków sztafety.   

Kategorie Masters

A 100-119 D 200-239
B 120-159 E 240-279
C 160-199 F 280+

V. Przepisy techniczne

Zawody  będą  przeprowadzane  seriami  na  czas.  Serie  będą  ustalone  zgodnie  z 
przepisami pływania –
Według  zgłoszonych  aktualnych  czasów.  Osoby  bez  podanych  czasów  będą 
startowały  w  najsłabszych  seriach.  Podczas  zawodów  obowiązują  przepisy  FINA, 
PZP i zasady organizacji zawodów masters. 
W przypadku dużej ilości uczestników zawodów starty poszczególnych serii odbywać 
się będą przed opuszczeniem niecki pływalni przez zawodników serii poprzedniej – 
starty „na zakładkę”. Decyzję w tej sprawie organizatorzy podadzą do wiadomości 
zawodników w trakcie zawodów.  



VI. Program zawodów

14.00 Odprawa techniczna dla sędziów.
15.00-15.20 rozgrzewka
15.25 uroczyste otwarcie zawodów
15.30 rozpoczęcie konkurencji pływackich

Konkurencje kolejność

NR KONKURENCJA
1 200 m zmiennym kobiet/mężczyzn
2 50 m grzbietowym kobiet/mężczyzn
3 100 m dowolnym kobiet/mężczyzn
4 50 m klasycznym kobiet/mężczyzn
5 100 m motylkowym kobiet/mężczyzn
6 200 m dowolnym kobiet/mężczyzn
7 100 m zmiennym kobiet/mężczyzn
8 100 m grzbietowym kobiet/mężczyzn
9 50 m dowolnym kobiet/mężczyzn
10 100 m klasycznym kobiet/mężczyzn
11 50 m motylkowym kobiet/mężczyzn
12 400 m dowolnym kobiet/mężczyzn
13 Sztafeta 4x50 dowolnym kobiet/mężczyzn 

VII. Nagrody

1.  Za zajęcie miejsca 1-3 we wszystkich kategoriach wiekowych w konkurencjach 
indywidualnych i sztafetach-dyplomy.
2. W sztafecie „OPEN” Puchar Prezydenta Miasta.
3. Dla najlepszej zawodniczki i zawodnika zawodów w kategorii „OPEN” Puchar.
4. Dla najstarszej zawodniczki i zawodnika dyplom okolicznościowy. 

VIII. Zasady finansowania

Opłata startowa wynosi 20,00 zł od każdego zawodnika i należy ją wpłacić przelewem 
w terminie nieprzekraczalnym do 19 maja 2010 na konto bankowe:
Tczewskie WOPR 
ul. Dygasińskiego 8/1 
84 8345 0006 0004 3544 2000 0001 
tytuł wpłaty- „opłata startowa zawody masters tczew”.



Zgłoszenia nadesłane po terminie podlegać będą opłacie startowej w wysokości 
50 zł, zaś zawodnik/sztafeta będzie przydzielona do najsłabszej serii bez względu 
na rezultat zadeklarowany w zgłoszeniu.

IX. Postanowienia końcowe

1. Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP oraz regulaminy i przepisy 
ruchu Masters. W sprawach nie określonych regulaminem, komunikatami oraz innymi 
przepisami decyzje podejmuje Naczelnik bądź Sędzia Główny zawodów.

2. Protesty w formie pisemnej z opłatą 100 zł przyjmowane będą przez Sędziego 
Głównego zawodów w ciągu 30 min od zaistniałej sytuacji.

Kamila Ormianin
NACZELNIK ZAWODÓW


