
                                                      

 

         

           

           
               

 



 

1. TERMIN ZAWODÓW: 16-17.04.2016 (sobota – niedziela) 
 

2. MIEJSCE ZAWODÓW: Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny „Atol”,  

                                         ul. Brzozowa 7, 56-400 Oleśnica 
 

3. INFORMACJE TECHNICZNE: 
Pływalnia – 25m; 6 torów; temperatura wody: 27°C 

Pomiar czasu  elektroniczny – tablice : Quantum 
 

4. ORGANIZATOR: 
Miejski Klub Pływacki „ATOL” Oleśnica 

Urząd Miasta Oleśnica 

Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny  „Atol” w Oleśnicy 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy  
 

5. NACZELNIK ZAWODÓW:  
Wojciech Salik    tel. 793 018 283, mail: mkp.atol@wp.pl 

 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
W zawodach mają prawo uczestniczyć zawodnicy 15 – letni i młodsi. 

Każdy uczestnik zawodów ma prawo startu:  

I blok – maksymalnie trzy konkurencje,  

II blok – maksymalnie trzy konkurencje oraz jedna sztafeta. 
 

7. KATEGORIE WIEKOWE: 
A – 2001           B – 2002                C – 2003                  D – 2004  

E - 2005           F – 2006 i młodsi 
 

8. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW: 
- Zgłoszenia należy dostarczyć na adres:  zawody@nadobny.net w nieprzekraczalnym terminie do 

14 kwietnia 2016 godz.20.00. (tel. 501 689 802), zgłoszenia dokonane po terminie nie będą brane 

pod uwagę.  

- Organizatorzy ustalają limit zawodników do 350 osób + zawodnicy MKP ATOL. Decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

- Zgłoszenia tylko w formie elektronicznej przygotowane przy pomocy SPLASH Edytora do pobrania 

ze strony www.abn.wroclaw.pl/atol. Do tych zawodów można wykorzystać zgłoszenie z innych 

zawodów. W tym celu należy przesłać na ww. adres „stare” zgłoszenie (z innych zawodów), 

poprawiony plik zostanie odesłany do zgłaszającego klubu, najpóźniej do godz. 20:00 13 kwietnia  

2016. Osoba przygotowująca plik zgłoszenia wpisuje tylko czasy do konkurencji. Pomoc w 

wypełnianiu zgłoszeń godz. 19:00-22:00, tel. 501 689 802  

- Po opublikowaniu listy zgłoszonych zawodników oraz listy startowej w dniu 14 kwietnia godz. 

22:00, będzie możliwe dokonywanie tylko skreśleń zawodników do dnia 14 kwietnia godz. 20:00. Po 

tym terminie na stronie www.megatiming.pl oraz zawodów, zostanie opublikowana lista startowa wg 

której będzie pobierana opłata za zgłoszenie.  

- Strona zawodów www.abn.wroclaw.pl/atol na której zostaną umieszczone informacje:   

lista wg. zgłoszonych zawodników, zgłoszeń do konkurencji, harmonogram zawodów, lista startowa,  

lista zgłoszonych klubów. Po zawodach będzie dostępny plik wyników .lxf 

 



9. WARUNKI FINANSOWANIA: 
- Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy zawodów 

- Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny 

- Opłata startowa: wynosi 60 zł od każdego zgłoszonego zawodnika (bez względu na ilość 

zgłoszonych startów). 

- Zgłoszonych pierwszych 150 zawodników otrzyma pamiątkową koszulkę. 
- Wydrukowana obowiązująca na zawodach lista startowa (na dwa bloki) z wytłuszczonym  

nazwiskiem i nazwą klubu oraz wydrukowane wyniki koszt 20 zł. Należy zgłosić przy wysyłaniu  

zgłoszenia.  

- Wszystkie świadczenia opłacane w biurze zawodów płatne gotówką. 

 

 

10. PRZEPISY TECHNICZNE: 

• Zawody są rozgrywane zgodnie z przepisami FINA i PZP.  

• Rozstawienie serii nastąpi na podstawie przysłanych czasów zgłoszeń.  

• Konkurencje zostaną przeprowadzone seriami na czas bez podziału na kategorie wiekowe od  

najsłabszej. 

• Dekoracje odbędą się w trakcie trwania zawodów. 

• Nie przewidujemy startów PK.  

• Zawodnik spóźniony na start nie będzie miał możliwości startu w innej serii.   

• Zgłoszenia zawodników bez nr kodu klubu, nr licencji nie zostaną ujęte w rankingu 

europejskim na stronie www.swimrankings.net. Wszystkie wyniki z kartami startowymi 

zostaną wysłane do Komisji Pływania PZP.  

 

11. WYNIKI LIVE BĘDĄ DOSTĘPNE NA STRONIE  www.megatiming.pl 

 

12. PROGRAM ZAWODÓW: 
 

KATEGORIA: KOBIET KATEGORIA 
WIEKOWA 

KATEGORIA: MĘŻCZYŹN 

 
BLOK I sobota rozgrzewka 11.00 Start konkurencji 12.00 

 
NR KONKURENCJA  NR KONKURENCJA 
1 100 stylem zmienny A, B, C, D, E, F 2 100 stylem zmienny 
3 50 stylem dowolny A, B, C, D, E, F 4 50 stylem dowolny 
5 100 stylem klasyczny A, B, C, D, E, F 6 100 stylem klasyczny 
7 50 stylem grzbietowym A, B, C, D, E, F 8 50 stylem grzbietowym 
9 100 stylem motylkowym A, B, C, D 10 100 stylem motylkowym 
11 200 stylem dowolny A, B, C, D, E 12 200 stylem dowolny 



 

 
BLOK II niedziela rozgrzewka 9.00 Start konkurencji 10.00 

 
13 100 stylem dowolny A, B, C, D, E, F 14 100 stylem dowolny 
15 50 stylem motylkowym A, B, C, D, E, F 16 50 stylem motylkowym 
17 100 stylem grzbietowym A, B, C, D, E, F 18 100 stylem grzbietowym 
19 50 stylem klasycznym A, B, C, D, E, F 20 50 stylem klasycznym 
21 200 stylem zmienny A, B, C, D 22 200 stylem zmienny 
23 Sztafeta mieszana 

(dziewczyna i chłopak 
2002, dziewczyna i 
chłopak 2003) 4 x 50 
dowolny  

B-C 
 

24 Sztafeta mieszana (2 
dziewczyny + 2 chłopców) 
4x 50 dowolnym 

A-B dz. lub chł. 
C-D dz. lub chł. 
E – dz. lub chł. 
F – dz. lub chł. 

Życzymy udanych startów ☺ 

 

13. NAGRODY: 
- Medale i dyplomy dla trzech najlepszych zawodników (K/M) w poszczególnych   

konkurencjach, w kat. wiekowej A, B, C, D, E, F.  

- Dla  3  najlepszych  zawodniczek  i  zawodników  zawodów  w  poszczególnych  kategoriach   

wiekowych  / za 5  startów w punktacji wielobojowej / statuetki oraz  nagrody rzeczowe /  

- Tort dla zwycięskiej sztafety w konkurencji 23 oraz  24. 

- Nagroda specjalna dla zawodnika oraz jego trenera za najlepiej punktowany wynik  
w punktacji FINA 

- Nagroda specjalna – aparat cyfrowy - zostanie wylosowana w sobotę, a niedzielę – laptop lub  

tablet-spośród wszystkich pływaków startujących w zawodach (warunkiem odebrania nagrody jest  

osobista obecność podczas losowania).  

- W miarę pozyskiwania sponsorów pula nagród wzrośnie.   

- Warunkiem otrzymania nagród jest ich osobisty odbiór w czasie dekoracji zawodników. 

 

14. SPRAWY PORZĄDKOWE: 
- Podstawą dopuszczenia do startu jest posiadanie aktualnych badań lekarskich – za posiadanie  

aktualnych badań lekarskich czyni się odpowiedzialnych kierowników ekip oraz trenerów.  

- Każdy zawodnik reprezentujący swój klub musi być przez niego ubezpieczony na czas rozgrywania  

zawodów 

- Za dyscyplinę i porządek w czasie trwania zawodów czyni się odpowiedzialnych Kierowników ekip 

- Kierownik ekipy ma obowiązek dokładnego zapoznania się z regulaminem ogólnym korzystania z 

pływalni i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartym. 

- Kierownik ekipy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo  

w pomieszczeniach: 

• szatni, 

• natrysków, 

• hali basenowej. 



- Kierownik ekipy ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody spowodowane przez 

grupę podczas jej przebywania na terenie pływalni. 

- Zawodnicy zobowiązani  są do przestrzegania regulaminu obiektu. 

- Za dopuszczenie zawodnika do startu czyni się odpowiedzialnych Kierowników ekip 

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty programu czasowego zawodów 

- Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom 

- W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Naczelnik Zawodów oraz Sędzia Główny. 

- Zgłoszenie drużyny jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu 
 

15. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: 
 

- Hotel „PERŁA” *** ul. Sinapiusa 12, 56-400 Oleśnica (ok. 500 m od pływalni) –  

   http://www.hotelperla.pl/ 
 

Koszt osobodnia 80 zł, na cenę składa się: 
 

- nocleg z 16-17.04.2016  
- wyżywienie w miejscu zakwaterowania:     
 - kolacja z ciepłym posiłkiem 15 zł,  
 - śniadanie 10 zł, 
 - obiad dwudaniowy 20 zł. 
 

Ilość miejsc noclegowych ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zgłoszenia na noclegi i wyżywienie do 09.04.2016r wyłącznie w formie pisemnej z pieczęcią  

i podpisem osoby odpowiedzialnej w klubie za w/w zamówienie. 
 

Spotkanie konsultacyjne dla trenerów odbędzie się 16.04.2015 o godz. 20.00 w kawiarni hotelu 

Perła*** 

Celem spotkania jest wymiana poglądów, doświadczeń oraz dyskusja nad współczesnymi trendami 

wdrażanymi do treningu pływackiego. 

 

16. BIURO ZAWODÓW znajduje się na terenie obiektu Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego 

„Atol" ul. Brzozowa 7. 

Wszystkie świadczenia płatne w w/w biurze wyłącznie gotówką. 
 

17. INFORMACJE: 
Biuro zawodów mieszczące się w budynku Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego „Atol",   

ul. Brzozowa 7, czynne w sobotę 16 kwietnia 2015 w trakcie trwania zawodów. 

Listy startowe i wyniki live – www.megatiming.pl 
 

18. KONTAKT: 
- W sprawach organizacyjnych: Wojciech Salik tel. 793 01 82 83, mail: ismolesnica@wp.pl 

- Informatyk zawodów:  Bogusław Nadobny tel. 501 68 98 02  zawody@abn.wroclaw.pl. 
 

19. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników 
w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów. Udział w zawodach jest 
równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

 
 

 
Ze sportowym pozdrowieniem 
Zarząd MKP „ATOL” Oleśnica 
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          DATA        KOLACJA        ŚNIADANIE          OBIAD 

16.04.2016              X             X 

17.04.2016              X   

RAZEM    
 

 
DATA DZIEWCZĘTA CHŁOPCY KOBIETY MĘŻCZYŹNI RAZEM 

16/17.04.2016      

 
          
               LISTA STARTOWA                         ILOŚĆ LIST 

        CENA – 20 ZŁ ZA 1 KOMPLET  

 
 
 
 
 
 

………………..................................................................... 

 
 


