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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  

XIV OTWARTYCH INTEGRACYJNYCH  

MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI W PŁYWANIU  

W KATEGORII MASTERS  

POZNAŃ 2014   

PUCHAR POLSKI MASTERS 
 

 

                                                                               

 

KOMITET TECHNICZNY MASTERS PZP 

 

 

 

                 

 

 

ORGANIZATOR:         Wielkopolski  Okręgowy Związek Pływacki  

                                             ul.  Rybaki 18 a, tel. 61 639 70 49, faks 61 639 47 32 

           biuro@wozp.poznan.pl,  
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       www.wozp.poznan.pl 

 

WSPÓŁORGANIZATORZY:  

         Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji 

         ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań 

         KOMITET TECHNICZNY MASTERS PZP 

     KS Warta Poznań 

     SSI „Start” Poznań 

     TS Olimpia Poznań 

 

PATRONAT MEDIALNY :  TVP Poznań 

           Polska Głos Wielkopolski 

PRZEWODNICZĄCY   

KOMITETU   

ORGANIZACYJNEGO:   Janusz Rajewski Prezes WOZP  

 

TERMIN:            15.02.2014 

 

MIEJSCE:          Basen POSiR – ul. Chwiałkowskiego 34, Poznań 

             Długość: 25 m 

             Ilość torów: 6 

             Temperatura wody: min. 27º 

 

POMIAR CZASU:           Elektroniczny 

 

 

UCZESTNICTWO:          Prawo startu w zawodach mają zawodnicy i zawodniczki w wieku 

od 20 lat (urodzeni w 1994 r. i starsi).  Każdy zawodnik może 

uczestniczyć w trzech konkurencjach indywidualnie oraz w jednej 

sztafecie( w ramach wpisowego),  
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Bieg osób niepełnosprawnych bez ograniczeń wiekowych.  

 Zawodnicy i zawodniczki muszą złożyć pisemne oświadczenie, iż są 

zdrowi i startują na własną odpowiedzialność. 

 Zawodnicy reprezentujący kluby i sekcje posiadające licencje 

PZP, oraz kluby i sekcje nie posiadające licencji PZP 

 mogą zgłaszać się do zawodów tylko w ramach zgłoszenia 

klubowego. Zawodnicy niezrzeszeni zgłaszają się indywidualnie. 

 

ZGŁOSZENIA:               1. Zgłoszenia w formie LENEX FILE  

(w programie Splash Entry Editor)     

           Zgłoszenie w tej formie do pobrania na stronie internetowej   

Omegatiming.pl, MASTERS Polska  

Zgłoszenie w formacie Excell powinno zawierać: 

listę zawodników z podaniem roku urodzenia, kategorii       

wiekowej, nazwy klubu, wybranych konkurencji ( z podaniem 

aktualnych czasów) – wzór w załączeniu 

 

Zgłoszenia należy przesłać tylko i wyłącznie (!) na adres  

 

zpietraszewski@empi2.pl 

  

 w nieprzekraczalnym terminie do 10.02.2014. 

Zgłoszenia przesłane na inny adres nie będą brane pod uwagę ! 

      Nie dopuszcza się zmiany konkurencji w dniu zawodów ! 

Listy startowe zostaną opublikowane na  stronach: Omegatiming.pl, Masters Polska,  

 w dniu 12.02.2014 

 

KATEGORIE WIEKOWE:  

         Grupa młodzieżowa:  

0:20-24 

         Kategorie Masters : 

A: 25-29   G: 55-59 

mailto:zpietraszewski@empi2.pl
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  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 ewentualnie dalej, co 5 

lat 

SZTAFETY KLUBOWE :  Wyłącznie zawodnicy z jednego klubu. Łączny wiek  

(suma lat) czterech zawodników   

Grupa młodzieżowa :  

  „0” – do 96  lat 

  Kategorie Masters : 

  „A” – 100 – 119  „D” – 200 - 239 

  „B” – 120 – 159  „E” – 240 - 279 

  „C” – 160 – 199  „F” – 280 + 

 Nie dopuszcza się udziału zawodników z grupy 0 w 

sztafetach w kategoriach Masters 

PRZEPISY TECHNICZNE:  

Zawody będą przeprowadzone seriami na czas. Serie ustalone wg 

zgłoszonych aktualnych czasów.  

Brak wyniku na karcie zgłoszenia powoduje umieszczenie 

zawodnika w najsłabszych seriach. Organizator przewiduje start 

dwóch osób na torze w konkurencjach 21 i 22 (800 metrów stylem 

dowolnym). Organizator wprowadza limity czasowe dla 

poszczególnych kategorii wiekowych w konkurencji 800 metrów 

stylem dowolnym. W tym wypadku organizator może wprowadzić 

korektę zgłoszonych czasów oraz wykluczyć z rywalizacji osoby 

których uzyskany czas przekracza wyznaczony limit.  

Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP. Zawodnicy i 

zawodniczki startują w kategoriach wiekowych wynikających z 

zasad zawodów Masters. 
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PROGRAM ZAWODÓW:   

godz. 09.00 – 12.00 – rejestracja zawodników 

godz. 12.15 – 12.45 – rozgrzewka 

 godz. 12,50 – 12,55 – uroczyste otwarcie zawodów 

 godz. 13.00 – rozpoczęcie zawodów 

KONKURENCJE: 

1.    100 metrów  stylem zmiennym kobiet 

2.    100 metrów stylem zmiennym mężczyzn 

3.     50 metrów stylem klasycznym kobiet 

   Bieg Memoriałowy im. Mieczysława Wolniewicza kobiet 

4.     50 metrów stylem klasycznym mężczyzn   

   Bieg Memoriałowy im. Mieczysława Wolniewicza mężczyzn 

5.      50 metrów stylem motylkowym kobiet 

6.      50 metrów stylem motylkowym mężczyzn 

7.      50 metrów stylem grzbietowym kobiet 

8.       50 metrów stylem grzbietowym mężczyzn 

9.       50 metrów stylem dowolnym kobiet 

10.       50 metrów stylem dowolnym mężczyzn 

11.       50 metrów stylem dowolnym kobiet niepełnosprawni   

      open 

12.       50 metrów stylem dowolnym mężczyzn niepełnosprawni  

      open 

13.       200 metrów stylem klasycznym kobiet 

14.       200 metrów stylem klasycznym mężczyzn 

15.       200 metrów stylem motylkowym kobiet 

16.       200 metrów stylem motylkowym mężczyzn 

17.       200 metrów stylem grzbietowym kobiet 

18.       200 metrów stylem grzbietowym mężczyzn 

19.        4 X 50 metrów stylem zmiennym kobiet 

20.        4 x 50 metrów stylem zmiennym mężczyzn 
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21.        800 metrów stylem dowolnym kobiet 

22.        800 metrów stylem dowolnym mężczyzn 

Biegi 3 i 4  dodatkowa klasyfikacja memoriałowa. 

Osoby startujące w konkurencjach nr 11 i 12 nie mogą brać udziału w innych konkurencjach. 

NAGRODY:                     1 – 3 miejsce we wszystkich kategoriach wiekowych  

    w konkurencjach indywidualnych i sztafetowych dyplomy.  

    Każdy uczestnik otrzymuje  atrakcyjny upominek 

 Za zajęcie w biegu memoriałowym miejsc 1-3 w kategorii kobiet  

                                       i mężczyzn dodatkowo poza klasyfikacją Masters nagrody 

specjalne – kolejność zostanie ustalona według tabeli 

przeliczeniowej.  

 Organizator przewiduje ufundowanie 10 nagród specjalnych  

(wyróżnienia uznaniowe bez względu na wiek, wynik uzyskany na 

zawodach i ocenę startujących). 

1. Najbardziej Doświadczony Masters Zawodów w kategorii 

Kobiet i Mężczyzn 

2. Najmniej Doświadczony Masters Zawodów w kategorii 

Kobiet i Mężczyzn 

3. Najbardziej Wartościowy Wynik Zawodów w kategorii 

Kobiet i Mężczyzn 

4. Najciekawiej Ubrany Masters Zawodów w kategorii Kobiet i 

Mężczyzn 

5. Dla NAJ…………..Pani, Dla NAJ………….Pana 

ZASADY FINANSOWANIA: Opłata startowa wynosi  

1. 60 pln  od  każdego zawodnika wpłata na konto WOZP, lub w 

biurze w dniu zawodów.  

2. Uczestnicy biegów 11 i 12 opłata startowa 30 pln 

                                       Wpłaty na konto do dnia 13.02.2014 – liczy się potwierdzenie     

    wpłaty przez bank do dnia 14.02.2014. 

Konto bankowe:  
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PKO BP I OM POZNAŃ 98 1020 4027 0000 1202 0031 1878 

(w ramach opłaty trzy starty indywidualne, jeden sztafetowy,  

upominek niespodzianka),  

Organizator prosi o zabranie dowodu wpłaty i okazaniu go przy 

rejestracji. 

 

ZAKWATEROWANIE : We własnym zakresie 

 

Pytania i wątpliwości dotyczące zawodów proszę kierować na adres : 

j.thiem@glos.com 

 lub telefonicznie 502 499 565 

POSTANOWIENIA  

KOŃCOWE:  W sprawach nie określonych regulaminem, komunikatami oraz 

innymi przepisami decyzje podejmują według kompetencji: 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Sędzia Główny. 

 

                                                                               

 

KOMITET TECHNICZNY MASTERS PZP 

mailto:j.thiem@glos.com

