Komitet Techniczny Pływania Masters – Regulamin Mistrzostw Polski w pływaniu Masters

REGULAMIN
MISTRZOSTW POLSKI
W PŁYWANIU MASTERS
1.

Termin i miejsce zawodów.

1.1

Mistrzostwa rozgrywane są 2 x w roku.

1.2

Letnie Mistrzostwa Polski rozgrywane są na basenie 50 m.

1.3

Zimowe Mistrzostwa Polski rozgrywane są na basenie 25 m.

1.4

Miejsce i termin mistrzostw wybiera Komitet Techniczny Pływania Masters na
podstawie zgłoszeń przesłanych do Komitetu w terminie do 01 grudnia roku
poprzedzającego mistrzostwa.

2.

Kierownictwo zawodów.

2.1

Organizator, Komisja Sędziowska oraz Komitet Techniczny Pływania Masters.

3.

Uczestnictwo.

3.1

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy 25-letni i starsi.

3.2

W zawodach mają prawo startu zawodnicy którzy należą do klubów posiadających
licencje PZP.
Zawodnicy niezrzeszeni oraz nie posiadający licencji klubowych PZP mogą być
dopuszczeni do mistrzostw pod warunkiem uiszczenia opłaty porządkowej w
wysokości 100 złotych. Opłatę należy uiścić na rzecz głównego organizatora.

3.3

3.4

W zawodach mogą brać udział zawodnicy nie posiadający polskiego obywatelstwa,
którzy są uwzględniani w końcowej klasyfikacji.
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4.

Program zawodów.

4.1

Mistrzostwa Polski rozgrywane są w 4 blokach.
I BLOK
Kobiety

Mężczyźni

1

50 m st. dowolnym

2

50 m st. dowolnym

3

200 m st. zmiennym

4

200 m st. zmiennym

5
6

4x50 m st. dowolnym mix
800 m st. dowolnym

7

1500 m st. dowolnym

II BLOK
8

50 m st. grzbietowym

9

50 m st. grzbietowym

10

200 m st. klasycznym

11

200 m st. klasycznym

12

100 m st. dowolnym

13

100 m st. dowolnym

14

100 m st. zmiennym

15

100 m st. zmiennym

16

200 m st. motylkowym

17

200 m st. motylkowym

18

4x50 m st. zmiennym

19

4x50 m st. zmiennym

III BLOK
20

100 m st. klasycznym

21

100 m st. klasycznym

22

50 m st. motylkowym

23

50 m st. motylkowym

24

100 m st. grzbietowym

25

100 m st. grzbietowym

26

200 m st. dowolnym

27

200 m st. dowolnym

28

4x50 m st. dowolnym

29

4x50 m st. dowolnym

30

400 m st. zmiennym

31

400 m st. zmiennym

IV BLOK
32

100 m st. motylkowym

33

100 m st. motylkowym

34

200 m st. grzbietowym

35

200 m st. grzbietowym

36

50 m st. klasycznym

37

50 m st. klasycznym

38
39

4x50 m st. zmiennym mix
400 m st. dowolnym

40

400 m st. dowolnym

4.2 Konkurencje nr 14 i 15 rozgrywane są tylko na basenie 25 metrowym.
4.3 W każdym bloku zawodów uczestnicy mają prawo do 2 startów indywidualnych oraz 1
startu w sztafecie.
4.4 Organizator w porozumieniu z Komitetem Technicznym Pływania Masters może ustalić
limity czasowe na dystansach 800 m st. dowolnym kobiet oraz 1500 m st. dowolnym
mężczyzn.
4.4 Za zgodą Komitetu Technicznego Pływania Masters Mistrzostwa Polski mogą być
rozegrane w 3 blokach, program mistrzostw zostanie ustalony bezpośrednio z organizatorem
i Komitetem Technicznym Pływania Masters.
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5.

Przepisy techniczne.

5.1 Wyścigi odbywają się seriami na czas.
5.2 Na zawodach Mistrzostw Polski obowiązkowy jest automatyczny pomiar czasu.

6.

Zgłoszenia.

6.1. Zgodnie z regulaminem mistrzostw.
6.2

W zgłoszeniu należy podawać czasy uzyskane w ostatnich 12 miesiącach
poprzedzających imprezę na pływalni o tej samej długości.

6.3

Zawodnicy reprezentujący kluby i sekcje posiadające licencje PZP mają prawo zgłaszać
się do zawodów tylko w ramach zgłoszenia klubowego.

7.

Nagrody.

7.1 Zasady nagradzania ustalają organizatorzy poszczególnych mistrzostw.

8.

Zasady finansowania.

8.1 Wysokość opłaty za start określa organizator.
8.2 Każdy zawodnik dodatkowo do opłaty startowej wpłaca opłatę na Komitet Techniczny
Pływania Masters.
8.3 Komitet Techniczny Pływania Masters określi w drodze uchwały wysokość opłaty.
8.4 Organizator niezwłocznie po zakończeniu MP przekazuje pieniądze z opłaty startowej
oraz opłaty porządkowej na konto Polskiego Związku Pływackiego oraz kopię listy
zgłoszonych zawodników.
8.5 Przekazanie pieniędzy przez organizatora określi osobne porozumienie zawarte
pomiędzy Komitetem Technicznym Pływania Masters a Organizatorem.
9. Obowiązki organizatora.
9.1. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za organizację zawodów.
9.2. Przygotowanie scenariusza otwarcia i zamknięcia zawodów.
9.3 Zapewnienie informacji o zawodach i rezultatach na stronie www. polswim.pl/masters/ .
9.4 Przesłanie do Komitetu Technicznego Pływania Masters w formie elektronicznej
komunikatu organizacyjnego nie później niż na 6 tygodni przed zawodami oraz wyników
niezwłocznie po zakończeniu zawodów.
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10. Postanowienia końcowe.
10.1 Na Mistrzostwach Polski obowiązują przepisy FINA Masters i PZP.
10.2 Nie dopuszcza się dodatkowych startów poza konkursem.
10.3 Zawodnicy w kat. 0 (20-24 lat) startują poza konkursem. Nie są klasyfikowani w
generalnej punktacji OPEN oraz w medalowej punktacji klubów. Otrzymują medale oraz
dyplomy.
10.4 Zawodnicy kat. 0 mogą startować jedynie w sztafetach złożonych z zawodników tej
kategorii.
10.5 Ewentualne protesty należy składać na piśmie sędziemu głównemu zawodów nie
później niż 30 min. od zaistnienia przyczyny.
10.6 W sprawach nieobjętych regulaminem oraz komunikatem organizacyjnym decyduje
Komitet Techniczny Pływania Masters.
10.7 Dozwolone są zmiany w regulaminie po zaaprobowaniu ich przez Komitet Techniczny
Pływania Masters.
10.8 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2014r.
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