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1. TERMIN ZAWODÓW: 

 14-16.06.2013 

 Piątek 

Rozgrzewka 13.50 – 14.50 

Uroczyste Otwarcie Mistrzostw 15.00 – 15.30 

Wręczenie nagród za Puchar Polski 2012 

      I Blok (popołudniowy) godz. 15.30 

 Sobota 

Rozgrzewka 7.40 – 8.40 

II Blok (poranny) godz. 9.00 

Rozgrzewka 14.40 – 15.40 

III Blok (popołudniowy)  godz. 16.00 

 Niedziela 

Rozgrzewka 7.40 – 8.40 

IV Blok (poranny) godz. 9.00 

Uroczyste Zamknięcie Mistrzostw 
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 Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia godzin rozpoczęcia rozgrzewki i zawodów w 
zależności od ilości zgłoszonych zawodników. O fakcie tym organizator poinformuje na swojej 
stronie internetowej najpóźniej do 07.06.2013 do godziny 22.00. 

 

2. MIEJSCE ZAWODÓW: 

 Pływalnia MOSiR w Dębicy, ul. Piłsudskiego 19 

 

3. ORGANIZATORZY: 

  Burmistrz Miasta Dębica Pan Paweł Wolicki 

  Międzyszkolny Klub Pływacki Bobry Dębica 

  Urząd Miasta w Dębicy 

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy 

 

4. INFORMACJE TECHNICZNE: 

 Basen: 50m, temperatura wody: 27,5 °C 

 Pomiar czasu: automatyczny (Omega) 

 Ilość torów: 8 

 Basen do rozgrzewki: 25m 

 

5. SPONSORZY ZAWODÓW 

 ARENA – sponsor techniczny pływania masters 

 Olimp-Labs – Innowacyjne suplementy diety i witaminy 

 Ventor – Budownictwo przemysłowe 

 

6. PATRONAT MEDIALNY: 

 Obserwator Lokalny 

 Radio Rzeszów 

  Gazeta - Pływanie 

 Portal miastodebica.pl 

 

 

 

7. UCZESTNICTWO 

 W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy w następujących kategoriach wiekowych, którzy złożą 
pisemne oświadczenie, że są zdrowi i startują na własną odpowiedzialność (załącznik nr 1) 
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Kategorie 

indywidualne 

Wiek (lat) Kategoria Wiek (lat) Kategoria Wiek (lat) 

0 20 – 24 PK 

 

E 45 – 49 J 70 - 74 

A 25 - 29 F 50 - 54 K 75 - 79 

B 30 - 34 G 55 - 59 L 80 - 84 

C 35 – 39 H 60 - 64 M 85 - 89 

D 40 – 44 I 65 – 69 itd  

 
 

Sztafety 
klubowe 

Wiek (lat) Kategoria Wiek (lat) 

A 100 – 119 D 200 - 239 

B 120 – 159 E 240 – 279 

C 160 – 199 F 280 + 

 

 
8. PROGRAM ZAWODÓW:  

 

BLOK I (15:30 - 14.06.2013) PO POŁUDNIU  

KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

1 50 m stylem motylkowym 2 50 m stylem motylkowym 

3 200m stylem zmiennym 4 200m stylem zmiennym 

5 4 x 50m stylem dowolnym mix 

6 800m stylem dowolnym (M) 7 1500m stylem dowolnym (M) 

 

BLOK II (9:00 - 15.06.2013) PRZED POŁUDNIEM 

KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

8 50 m stylem grzbietowym 9 50 m stylem grzbietowym 

10 100 m stylem dowolnym 11 100 m stylem dowolnym 

12 4x50 m stylem zmiennym 13 4x50 m stylem zmiennym 

14 200 m stylem motylkowym 15 200 m stylem motylkowym 

16 200 m stylem klasycznym  17 200 m stylem klasycznym  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOK III (16:00 – 15.06.2013) PO POŁUDNIU 

KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

18 50 m stylem klasycznym 19 50 m stylem klasycznym 

20 100 m stylem grzbietowym 21 100 m stylem grzbietowym 

22 4x50 m stylem dowolnym 23 4x50 m stylem dowolnym 

24 200 m stylem dowolnym 25 200 m stylem dowolnym 

26 400 m stylem zmiennym 27 400 m stylem zmiennym 
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9. PRZEPISY TECHNICZNE: 

 Zawody są rozgrywane zgodnie z przepisami FINA i PZP 

 Zawody będą przeprowadzone seriami na czas zaczynając od serii najsłabszej (wg. czasów 
podanych w zgłoszeniu) bez podziału na kategorie wiekowe, zgłoszenia bez podanych czasów 
traktowane będą jako najsłabsze 

 Każdy zawodnik może wystartować nie więcej niż w dwóch konkurencjach indywidualnych oraz 
sztafecie w jednym bloku 

 W konkurencjach 800m i 1500m stylem dowolnym wprowadzone zostają minima startowe (M) 

W tych konkurencjach rozstawienie będzie od serii najmocniejszej 

 W przypadku dużej ilości zgłoszonych zawodników - konkurencje 800m i 1500m stylem dowolnym 
zostaną przeprowadzone w systemie 2 zawodników na tor wraz z ręcznym pomiarem czasu. Start 
odbędzie się po przeciwnych stronach basenu, pływanie po swojej „prawej stronie” toru od strony 
startu 

 

 

 

 

 

 

 W sztafecie mogą startować zawodnicy wyłącznie z jednego klubu. Łączny wiek (suma lat) 
czterech zawodników. Sztafety mixtowe po 2 panie i 2 panów.  Zgodnie z przepisami FINA 
Masters kolejność jest dowolna 

 Nie dopuszcza się udziału zawodników z grupy „0” w sztafetach w kategorii Masters 

 Zgodnie z regulaminem MP Masters zawodnicy kategorii „0” startują poza konkurencją tzn. nie są 
klasyfikowani do generalnej punktacji OPEN oraz do medalowej punktacji dla klubów. Otrzymują 
medale oraz dyplomy za miejsca od 1-3 

 Po zakończeniu konkurencji zostaną ogłoszone wyniki z podziałem na kategorie wiekowe 

 

10. REGULAMIN ROZGRZEWKI 

 Basen 25m dostępny w trakcie trwania rozgrzewki i zawodów 

 Basen 50m dostępny 1 godzinę przed każdym blokiem, koniec rozgrzewki 20 minut  przed 
rozpoczęciem pierwszego startu 

BLOK IV (9:00 – 16.06.2013) PRZED POŁUDNIEM 

KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

28 100 m stylem motylkowym 29 100 m stylem motylkowym 

30 50 m stylem dowolnym 31 50 m stylem dowolnym 

32 200 m stylem grzbietowym 33 200 m stylem grzbietowym 

34 4x50 m stylem zmiennym mix 

35 100 m stylem klasycznym 36 100 m stylem klasycznym 

37 400 m stylem dowolnym 38 400 m stylem dowolnym 

Konkurencja KOBIETY (M) MĘŻCZYŹNI (M) 

800m st. dowolny 22:30.00  

1500m st. dowolny  30:10.00 
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11. NAGRODY: 

 Medale i dyplomy za pierwsze trzy miejsca w każdej konkurencji  

 Puchary dla 6 najlepszych zawodników zawodów w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn (Punktacja 
Masters 2004 – suma punktów 4 najlepszych startów). Nagrody dla 10 najlepszych zawodników 
zawodów w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn od ARENY 

 Medale za pierwsze trzy miejsca w biegach sztafetowych 

 Puchary dla sześciu najlepszych klubów (punktacja medalowa) 

 Warunkiem otrzymania nagrody jest osobiste stawienie się po odbiór 

 

12. ZASADY FINANSOWANIA: 

 Koszty organizacyjne pokrywa organizator zawodów 

 Zawodnicy/kluby przyjeżdżają na koszt własny 

 Opłata startowa wynosi: 

 40zł za 1 start, 

 70zł za 2 starty, 

 90zł za 3 starty i więcej w konkurencji indywidualnej lub w sztafecie, 

 10zł (opłata dodatkowa) za zgłoszenie się w konkurencjach  800m i 1500m st. 

dowolnym, 

 10zł każdy zawodnik zobowiązany jest do wpłaty na Komisję Masters. Zawodnicy 

posiadający aktualne licencje zawodnicze PZP są zwolnieni z tej opłaty 

 20zł kaucji od każdego zgłoszonego zawodnika, która nie zostanie zwrócona jeżeli: 

zawodnik nie uzyska minimum startowego (800m i 1500m) lub nie wystartuje w 
konkurencji, do której został zgłoszony, bez względu na rodzaj przyczyny. Kaucja 
będzie zwrócona pod koniec zawodów w godzinach pracy biura 

Płatność przelewem na rachunek bankowy tytułem „MPS 2013 nazwisko i imię zawodnika”  lub 
„MPS 2013 Klub – nazwiska i imiona w uwagach” do dnia 30.05.2013 (czwartek) 

 
W przypadku wpłaty za więcej niż jedną osobę w tytule przelewu należy podać wszystkie 
nazwiska zawodników i wysokość poszczególnych wpłat, która ich dotyczy lub przesłać 
potwierdzenie wpłaty dotyczącej klubu z podaniem wszystkich nazwisk zawodników i wysokości 
poszczególnych wpłat 
 
RACHUNKI: 

Jeśli na dokonaną wpłatę przelewem ma zostać wystawiony rachunek należy w formularzu 
zaznaczyć odpowiednie pole oraz wypełnić pola z danymi do rachunku. Rachunki zostaną 
wydane pod koniec 4 bloku w biurze zawodów 
 

 Istnieje możliwość dokonania opłaty startowej w piątek 14 czerwca 2013 r. w wysokości 150 zł (w 
tym 10 zł na Komisję Masters oraz 20 zł kaucji) za jednego zawodnika płatne w biurze zawodów 

 

13. BIURO ZAWODÓW: 

 Biuro zawodów czynne w piątek w godzinach: 13.00 – 17.00 oraz w sobotę w godzinach: 9.00 – 
11.00 – przyjmowanie opłat, oświadczeń zawodników o zdolności do brania udziału w zawodach,  
okazanie aktualnych licencji w biurze zawodów 

 Biuro czynne w niedziele od godziny 11.00 do końca zawodów – zwrot należnej kaucji, wydanie 
rachunków 
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14. ZGŁOSZENIA: 

 Zawodnicy zrzeszeni – zgłoszenie w formie pliku LENEX (Splash Entry Editor), jeden plik z klubu 

 Zawodnicy niezrzeszeni – jak zawodnicy zrzeszeni w formie pliku LENEX lub zgłoszenie w 
formacie Excel (wzór w załączeniu) 

 Zgłoszenie powinno zawierać: Listę zawodników z podaniem daty urodzenia, nazwy klubu, 

wybranych konkurencji z podaniem aktualnych czasów 

 Zgłoszenia do zawodów w formie elektronicznej należy przesłać na adres: 

       zawody@bobrydebica.com do dnia 30.05.2013 (czwartek) z dopiskiem Masters  

Prosimy zgłaszających o poprawne wypełnienie zgłoszeń. 

 Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę! 

 Wycofania i korekty możliwe są do 06.06.2013 (czwartek), po tym terminie opłaty zostaną 

pobrane zgodnie ze zgłoszeniem.  

 Zaproszenie do pobrania na stronach: www.bobrydebica.com, www.omegatiming.pl, 
http://masters.kania.opole.pl 

 Po zakończonych zawodach wyniki umieszczone będą na powyższych stronach 

 Wyniki live będą dostępne na stronie www.omegatiming.pl  

 Lista zgłoszonych zawodników do konkurencji ukaże się na powyższych stronach  

po godz. 22.00, 09.06.2013 (niedziela) 

 Zgłoszenia w Splash Entry Editor 

 Wpłat można dokonywać na konto: Alior Bank  80 2490 0005 0000 4500 4263 2281 

MKP BOBRY DĘBICA, UL. PIŁSUDSKIEGO 19, 39-200 DĘBICA 

,kierownik ekipy/zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia dowodu wpłaty organizatorowi 
zawodów do końca I bloku  

 

15. ZAKWATEROWANIE  I  WYŻYWIENIE: 

 

 Na stronie bobrydebica.com można dokonywać rezerwacji w hotelach wypisanych poniżej, w 
cenę wliczone są 3 posiłki 

 Hotel Dworek – 80 zł (pokoje 4,6 osobowe) (ok. 1 km) 

 Hotel Polonez –130 zł osobo/dzień (ok. 5 km) 

 Hotel Gold – 130 zł (pokoje 2,3,4 osobowe) (ok. 0,3 km) 

 Hotel Exclusive – 130 zł (pokoje 2,3,4 osobowe) (ok. 2,5 km) 

 Hotel Lord - 135 zł (pokoje 2,3,4 osobowe) (ok. 3,5 km) 

 Hotel w Straszęcinie - 120 zł (pokoje 2,3,4 osobowe) (ok.6 km)  

 Hotel w Pustyni - 100 zł (pokoje 3,4 osobowe) (ok.5 km) 

 

 Istnieje możliwość zamówienia obiadu - 20 zł (bar na basenie) 

 

 O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc ograniczona, 

mailto:dinos@poczta.onet.pl
http://www.bobrydebica.wer.pl/
http://www.omegatiming.pl/
http://www.omegatiming.pl/
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Osoby, które zamówiły wcześniej zakwaterowanie proszone są o ponowne wypisanie formularza 
elektronicznego i będą brani w pierwszej kolejności do zakwaterowania. 

 

 Zamówienia na zakwaterowanie i wyżywienie poprzez elektroniczny formularz na 
bobrydebica.com proszę przesyłać do dnia 30.05.2013 (czwartek), korekty do dnia 06.06.2013 
(czwartek). Po tym terminie opłaty zostaną pobrane zgodnie z zamówieniem. 

o Formularz zamówienia - http://bobrydebica.com/zamowienie-gosc.php 

o Na tym samym formularzu możliwa jest później edycja zamówienia do wyznaczonego 
dnia, po wpisaniu identycznego e-maila i klubu jak podczas dodawania 

 

16. KONTAKT: 

 

 Sprawy techniczne, zawody, zgłoszenia: Tomasz Dąbrowski 

Telefon: 600891032, e-mail: zawody@bobrydebica.com 

 Wyżywienie i zakwaterowanie: Robert Kołodziej  

Telefon: 661424931, e-mail: robson62-62@o2.pl 

 

17. WIECZOREK INTEGRACYJNY: 

 Organizator zaprasza wszystkich zawodników na wieczorek integracyjny przy muzyce w sobotę 
15.06.2013 od godziny 20.30 w sali bankietowej w Hotelu Polonez. Opłata za wieczorek – 35zł (od 
osoby) płatna wraz z przelewem lub 40zł w biurze zawodów. Organizator zapewni autobus w obie 
strony. Wyjazd z pod Hotelu Gold o godz. 20.15. Godzina powrotu lub ewentualnej zmiany wyjazdu 
zostaną podane podczas 3 bloku. 

 

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 Podstawą dopuszczenia do startu jest prawidłowo wypełnione i przesłane zgłoszenie w terminie 
oraz oświadczenie o zdrowiu zawodnika 

 Dekoracje zwycięzców będą się odbywać podczas trwania zawodów zgodnie ze scenariuszem 
dekoracji 

 Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć i materiałów filmowych wykonanych 
podczas zawodów do umieszczenia na stronie internetowej klubu i w celach promocyjnych klubu 

 W sprawach nie objętych niniejszym komunikatem decyduje organizator zawodów 

 Zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu 

 
 
                                                                                                    Prezes  

MKP Bobry Dębica 

                                                                                                  Robert Kołodziej 
 
 
 
 
 

http://bobrydebica.com/zamowienie-gosc.php
mailto:zawody@bobrydebica.wer.pl
mailto:robson62-62@o2.pl
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Oświadczenie załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta zgłoszenia zawodnika do konkurencji 

 

 

Imię i nazwisko 

Lp. 

 ……………………………………….. 

Data urodzenia: 

DD-MM-RRRR 

 

…………………………… 

Konkurencja Nr. konkurencji z komunikatu (plus 

ewentualnie  nazwa konkurencji) 

Najlepszy wynik z ostatnich 

12 miesięcy 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

Narodowość 

Obcokrajowcy 

 

…..... 

Klub jeśli zrzeszony 

 

 

…………………………….. 

 

Imię i nazwisko zawodnika 
 

 

  Oświadczam, że jestem zdrowy(a) i biorę pełną odpowiedzialność za mój udział w Letnich 

Otwartych Mistrzostwach Polski Masters w pływaniu w dniach 14-16.06.2013 (Dębica). Biorę 

także pełną odpowiedzialność za ryzyko uczestnictwa w zawodach. Zwalniam organizatora 

zawodów z wszelkiej odpowiedzialności za wypadki, które mogą być przyczyną śmierci, 

obrażeń lub utraty mienia. 

 

Czytelny podpis  Data 
 


