
 

 

 

 (zawody zaliczane do PUCHARU POLSKI) 

 

 

DATA I MIEJSCE     24 marca – 25 marca 2012  miejsce: Pływalnia  MOSiR 

ZAWODÓW              Mława, ul Kopernika 38  
 

ORGANIZATOR      MOSiR Mława, ul. Kopernika 38, 06-500 Mława 

     Tel. 023 6551571 
 

WSPÓŁORGANIZATOR Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne  

     „TEMPO”  MŁAWA 
 

PATRONAT   Burmistrz Miasta Mławy Sławomir Kowalewski 
 

PATRONAT MEDIALNY TV Mława,     
 

PRZEWODNICZĄCY   Dyrektor MOSiR Piotr Jankowski 

KOMITETU ORG. 
         
KOMISARZ ZAWODÓW  Ewa Szlagor 

   

CHARAKTERYSTYKA   Basen 25m, 6 torów, głębokość 120-180 cm Temp. wody: 27
0 

C 

PŁYWALNI   Pomiar czasu: elektroniczny 

     
 

REGULAMIN ZAWODÓW  

W zawodach mogą startować zarówno amatorzy jak i byli zawodniczy od 25 roku życia                    

(ur. 1987r. i starsi) w kategoriach wiekowych wynikających z zasad zawodów MASTERS               

(wg poniższej tabeli). Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas. Serie zostaną ustalone wg 

czasu zgłoszeń w Karcie Zgłoszenia. Nie podanie czasu powoduje umieszczenie zawodnika                

w najsłabszej serii. Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP. Zawodnicy mogą 

startować w dwóch konkurencjach indywidualnych w każdym bloku zawodów i sztafecie                     

(w ramach wpisowego). 

Zawodnicy biorący udział w zawodach muszą podpisać oświadczenie, że są zdrowi  i startują            

w zawodach na własną odpowiedzialność. 

Zawodnicy reprezentujący kluby i sekcje posiadające licencje PZP, oraz kluby i sekcje nie 

posiadające licencji PZP muszą zgłaszać się do zawodów tylko w ramach zgłoszenia klubowego. 

Zawodnicy niezrzeszeni zgłaszają się indywidualnie. 

Przy większej ilości zawodników i ograniczonych ramach czasowych, starty serii na 50m, 100m,                 

i 200m będą odbywały sie na tzw. „zakładkę”. 

Zawodnicy startujący na dystansie 400 m stylem dowolnym będą rozstawieni (wystartują)                    

od najmocniejszej do najsłabszej serii. W przypadku dużej ilości zgłoszeń na 400m stylem 

dowolnym wyścigi będą odbywać się po dwie osoby na torze z ręcznym pomiarem czasu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Mławie 

ul. Kopernika 38 Tel. 23 655 15 71 
www.mosir.mlawa.pl 

http://www.mosir.mlawa.pl/


 

ZGŁOSZENIA 

1.Zgłoszenia w formie LENEX FILE (w programie Splash Entry Editor) należy przesłać na adres : 

zawody@wmozp.pl, 

Zgłoszenie w tej formie do pobrania na stronie internetowej: www.masters.kania.opole.pl/ , 

www.omegatiming.pl 

2. Zgłoszenie w formacie Word powinno zawierać: listę zawodników z podaniem roku urodzenia, 

kategorii wiekowej, nazwy klubu, wybranych konkurencji (z podaniem aktualnych czasów) – 

wzór w załączeniu należy przesłać na adres: zawody@wmozp.pl 

Zgłoszenia (wraz ze zgłoszeniem ewentualnych dodatkowych startów) należy przesłać na 

adres zawody@wmozp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 16.03.2012. 

Zgłoszenia po tym terminie będą traktowane jako PK /poza konkursem/  

 

Listy startowe zostaną opublikowane na stronie www.mosir.mlawa.pl, www.omegatiming.pl   

w dniu 22.03.2012 

Nie dopuszcza się zmiany konkurencji w dniu zawodów ! 

 

OPŁATA STARTOWA  
1.  Opłata startowa wynosi 65,00 PLN płatne przelewem na konto: 

Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne „TEMPO” MŁAWA, 06-500 Mława, ul. Sportowa 7a 
Numer konta: PKO BP 17 1020 1592 0000 2102 0194 2242 
z dopiskiem MASTERS (przelew musi zawierać imię i nazwisko zawodnika, w przypadku 

przelewu za większą ilość zawodników przelew musi zawierać imiona i nazwiska wszystkich 

zawodników). 

opłata obejmuje start w zawodach, udział w imprezie integracyjnej (kolacja, zabawa przy muzyce 

w  hotelu MŁAWA przy pływalni) oraz upominek. 

2. Opłata startowa po terminie zgłoszeń tj. od 17.03.2012 wynosi 85,00 PLN płatna                 

w biurze zawodów.  

3. Organizator dopuszcza dodatkowe starty indywidualne  w każdym bloku za dodatkową 

opłatą. Opłata za każdy dodatkowy start wynosi 10,00 zł. (opłatę za dodatkowe starty proszę 

doliczyć do obowiązkowej opłaty startowej). 

Organizator prosi o zabranie dowodu wpłaty i okazanie go przy rejestracji. 

4. Organizator zastrzega sobie, iż opłaty startowe nie będą zwracane. 
 

NAGRODY 

1. Za zajecie 1-3 miejsca w konkurencjach indywidualnych we wszystkich kategoriach 

wiekowych – dyplomy i medale. 

2. Trzech najlepszych zawodników/zawodniczek w każdej konkurencji (wg tabel                          

wielobojowych) – puchary. 

 

 

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 

M-85+ 

 

 

 

ZAKWATEROWANIE  
* Nocleg w sali gimnastycznej „Olimpijka” z własnym śpiworem i karimatą (warunki dobre) – 5,00 zł   

*Hotel „Mława” ul. Kopernika 38 (obok basenu) tel. 23 655 12 52   
* Pensjonat „Noclegi u Tomka” ul. Olsztyńska 1, tel. 500269311, 509877575 

*Oriental House – Mława, ul. Warszawska 40a, tel. 23 654 84 62 

*Hotel Pasymowski Uniszki-Cegielnia 31 (5km od Mławy) 23 655-22-06 

Rezerwacje każdy dokonuje we własnym zakresie! 

http://www.masters.kania.opole.pl/
http://www.omegatiming.pl/
mailto:zawody@wmozp.pl
http://www.mosir.mlawa.pl/
http://www.omegatiming.pl/


 

PROGRAM ZAWODÓW 
24 marca 2012 (sobota) 

BLOK  I 

7.30 - rejestracja zawodników 

8.30 - rozgrzewka 

9.30 - pierwsze  starty 

konkurencje: 

 K /M 

 1/2   200m st. grzbietowy 

 3/4     50m st.  dowolny 

 5/6   200m st. klasyczny 

 7/8   100m st. motylkowy 

9/10  200m st. zmienny 

  11    Sztafeta  4 x 50m                                 

stylem dowolnym mix 

 

24 marca 2012 (sobota) 

BLOK  II 

14.30 rozgrzewka 

15.20 - otwarcie zawodów 

15.30 - pierwsze starty 

konkurencje: 

     K /M 

    12/13     50m st. motylkowy  

    14/15  100m st. klasyczny 

    16/17  100m st. zmienny 

    18/19   50m st. grzbietowy 

    20/21   200m st. dowolny 

   22        Sztafeta  4 x 50m                    

stylem zmiennym mix 

25 marca 2012 (niedziela) 

BLOK  III 

8.00 – rozgrzewka 

9.00 – początek zawodów 

 

konkurencje: 

 K /M 

 23/24   50m st. klasyczny 

25/26   100  st. dowolny 

27/28  200m st. motylkowy 

29/30  100m st. grzbietowy 

31/32   400m st. dowolny 

    

12.30 – dekoracja i teletombola 

 

UWAGI KOŃCOWE   
1. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego/przelewu bankowego dot. opłaty 

startowej lub zakwaterowania, z winy poczty/banku. 

2. Interpretacja niniejszego komunikatu należy do Organizatora, a w sprawach nieokreślonych 

komunikatem decyzje podejmują według kompetencji: Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego oraz 

Sędzia Główny.            
 

 
W ZAŁĄCZENIU  formularz zgłoszeniowy.  

                                                                                                                

 

                                                                    

             PRZEWODNICZĄCY 

 Komitetu Organizacyjnego 

 

Piotr Jankowski 

 

 

 

 

 


