
 

                                    

 

                                         

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

V  OTWARTYCH  MISTRZOSTW  GÓRNEGO  ŚLĄSKA 

W PŁYWANIU W KATEGORII “MASTERS” 

GLIWICE   2013 

PUCHAR POLSKI MASTERS 
 
 
 Organizator: MZUK Gliwice 
 Współorganizatorzy: Komitet Techniczny Pływania Masters  
      Gliwicki Klub Pływacki SiKReT Gliwice 

   Towarzystwo Pływackie „WETERAN” Zabrze 
 Patronat: Prezydent Miasta Gliwice – Zygmunt Frankiewicz 
 Termin: 16-17 marca 2013 r 
 Miejsce: Kryta pływalnia „Olimpijczyk”  ul. Oriona 120, 44-100 Gliwice  
 Dane techniczne:  - basen sportowy: długość 25 m, 8 torów 
   - basen rozgrzewkowy: długość 25 m, 8 torów 
            - temperatura wody: 27ºC 
            - pomiar czasu: elektroniczny 
 
1. Uczestnictwo 

• Prawo startu w zawodach mają zawodniczki i zawodnicy w wieku od 20 lat 
(urodzeni w 1993r. i starsi), 

• Każdy zawodnik może uczestniczyć w dwóch konkurencjach indywidualnych 
w każdym bloku oraz w sztafecie,  

• Zawodniczki i zawodnicy muszą złożyć pisemne oświadczenie, że są zdrowi            
i startują na własną odpowiedzialność. 

 
 



2. Zgłoszenia  
Zgłoszenia w formie LENEX File (program Entry Editor – do pobrania i 
zainstalowania na stronie: (http://www.splash-software.ch)należy przesłać w formie 
elektronicznej na adres: wisniowicz@gmail.com w terminie do 09.03.2013 r.  
Listy zgłoszonych zawodników zostaną opublikowane do dnia 14.03.2013 r. na 
stronie: http://masters.kania.opole.pl/, http://www.omegatiming.pl/ oraz 
http://www.sikret-plywanie.pl/ 

 
Nie dopuszcza się zgłoszeń po terminie i zmian konkurencji w trakcie 
zawodów. 
 
Kategorie wiekowe:  
- indywidualnie:  20-24 (kategoria 0), 25 –29, itd. co 5 lat, 
- sztafety: 100-119, 120-159, itd. co 40 lat 
 
3. Przepisy techniczne:  

• Zawody będą przeprowadzone seriami na czas. 

• Serie zostaną ustalone według zgłoszonych czasów. Brak wyniku na karcie 
zgłoszenia powoduje umieszczenie zawodnika w najsłabszych seriach. 

• Podczas zawodów obowiązują przepisy Masters FINA i Masters PZP. 

• Zawodniczki i zawodnicy startują w konkurencjach indywidualnych i 
sztafetowych w kategoriach wiekowych wynikających z zasad zawodów 
Masters. 

 
4. Program zawodów:  
 
I dzień  16.03.2013 – sobota 

                 II dzień  17.03.2013 – niedziela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Nagrody: 

• Za zajęcie miejsca  1-3 w konkurencjach indywidualnych we wszystkich 
kategoriach wiekowych – medale i dyplomy – (dekoracje odbędą się w trakcie 
trwania wyścigów). 

• Za zajęcie miejsca  1-3 w konkurencjach sztafetowych we wszystkich 
kategoriach wiekowych –dyplomy – (dekoracje odbędą się w trakcie trwania 
wyścigów). 

• Każdy zawodnik otrzyma również w trakcie rejestracji zestaw gadżetów. 
 

 
 
 

12.00 - 14.00 Rejestracje zawodników 
14.00 - 14.50 rozgrzewka 
14.50 - 15.00 uroczyste otwarcie zawodów 

15.00 rozpocz ęcie zawodów 
Konkurencje: 
Numer 
konkurencji 

dystans styl kategoria 

1 4x50 dow MIX 
2/3 50 mot K/M 
4/5 100 grzb K/M 
6/7 50 klas K/M 
8/9 100 dow K/M 
10/11 200 zm K/M 
12/13 100 mot K/M 
14/15 200 klas K/M 

9.00 - 9.50 rozgrzewka 
10.00 rozpocz ęcie zawodów 
Konkurencje: 
Numer 
konkurencji 

dystans styl kategoria 

16 4x50 zm MIX 
17/18 50 dow K/M 
19/20 200 mot K/M 
21/22 200 grzb K/M 
23/24 100 klas K/M 
25/26 100 zm K/M 
27/28 200 dow K/M 
29/30 50 grzb K/M 



6. Zasady finansowania: 

• Opłata startowa wynosi 70 zł 
     - wpłaty należy dokonać przelewem na konto: 

12 1050 1298 1000 0023 2421 6437  do dnia 09.03.2013 r. 
• Biuro zawodów - w holu pływalni „OLIMPIJCZYK” będzie czynne: w dniu 

16.03.2013 od godz. 12.00 
 
7. Wieczorek integracyjny:  

• Organizator zaprasza osoby startujące w zawodach na wieczorek integracyjny 
w sobotę ok. godz. 19.00 do restauracji Hotelu Łabędy.  
 
Prosimy o indywidualną rezerwację z uwagi na ograniczoną ilość miejsc. 
 

8. Zakwaterowanie: 
    Istnieje możliwość zakwaterowania w: 
1. Obiekt hotelarski Łabędy 

ul. Karola Marksa 11, 44-109 Gliwice 
tel.: +48 (32) 230 09 29, fax: +48 (32) 230 02 94,  
e-mail: info@hotel-labedy.pl 
 

Rezerwacji i uzgodnień organizacyjnych należy dokonywać indywidualnie. 
 
Przy rezerwacji na hasło „ZAWODY MASTERS” udzielana będzie zniżka w 
wysokości 10% - dot. pokoi kategorii komfort, apartament i standard.  
 
9. Postanowienia końcowe 

• Organizator zapewnia opiekę medyczną oraz komisję sędziowską. 

• W sprawach nieokreślonych regulaminem, komunikatami oraz innymi 
przepisami decyzje podejmują według kompetencji: Sędzia Główny, Komitet 
Techniczny Pływania Masters. 

• Kierownicy drużyn pobierają chipy do szafek dla całej drużyny. W przypadku 
zagubienia chipa opłata wynosi 15 zł. 

 
10. Informacje: 
Wszelkie zapytania proszę kierować do:  
- mgr Mirosław Witkowski – tel. 502 043 577   email: plywanie @sikret.org.pl 
 
 
                          
 

 
 
 

 
 
 
 
 


