Klub Pływacki Ciechanów
ul. 17 Stycznia 60 B
06 – 400 Ciechanów
tel. 507 – 709 – 333
e-mail: kpc.ciechanow@gmail.com

IV MISTRZOSTWA MAZOWSZA W PŁYWANIU
POD PATRONATEM
PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW
1. Cel zawodów:





wyłonienie najlepszej drużyny pływackiej Mistrzostw Mazowsza,
popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży,
promocja miasta Ciechanów i obiektów MOSiR,
integracja klubów pływackich.

2. Organizatorzy:
 Klub Pływacki Ciechanów,
 Urząd Miasta Ciechanów,
 MOSiR Ciechanów.
3. Termin i miejsce zawodów:
26-27.02.2022 r. (sobota - niedziela)
Kryta pływalnia „U Ciecha”
- ilość torów: 6
ul. 17 Stycznia 60 B
- temperatura wody: 27oC
06 – 400 Ciechanów
- pomiar czasu: elektroniczny
4. Uczestnictwo:
W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający ważne badania
lekarskie w następujących kategoriach wiekowych:
 I BLOK: 2011 i młodsi, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 i starsi
 II BLOK: 2011 i młodsi, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 i starsi
 III BLOK: 2014 i młodsi, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009
5. Zgłoszenia do zawodów:
Zgłoszenia do zawodów dokonujemy przez SEL PZP oraz dla zawodników
2013 i młodszych wypełniamy zaproszenie .lxf (tylko III blok) i wysyłamy na adres
e-mail: zawody@wmozp.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.02.2022 r.,
wpisując dokładną datę urodzenia zawodnika. Zmiany będą przyjmowane do dnia
24.02.2022 r. do godz. 2100. Po tym terminie opłaty będą pobierane według ilości
wcześniejszych zgłoszeń.

6. Program zawodów:
Rozgrzewka – godz. 800 - 845
I BLOK (sobota) godz. 900 – 2011 i młodsi, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 i starsi:
Lp.

DZIEWCZĘTA

Lp.

CHŁOPCY

1. 100 dowolny – voucher (zw. 3 serii)

2. 100 dowolny – voucher (zw. 3 serii)

3. 200 motylkowy – 2008 i starsi

4. 200 motylkowy – 2008 i starsi

5. 100 grzbietowy – voucher (zw. 5 serii)

6. 100 grzbietowy – voucher (zw. 5 serii)

7. 200 klasyczny – 2011 i starsi

8. 200 klasyczny – 2011 i starsi

9. 400 dowolny – 2011 i starsi

10. 400 dowolny – 2011 i starsi

11. 200 zmienny – 2011 i starsi

12. 200 zmienny – 2011 i starsi

Rozgrzewka – godz. 1400 - 1445
II BLOK (sobota) godz. 1500 – 2011 i młodsi, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 i starsi:
Lp.

DZIEWCZĘTA

Lp.

CHŁOPCY

13. 100 motylkowy – 2011 i starsi

14. 100 motylkowy – 2011 i starsi

15. 200 dowolny

16. 200 dowolny

17. 100 klasyczny – voucher (zw. 2 serii)

18. 100 klasyczny – voucher (zw. 2 serii)

19. 400 zmienny – 2008 i starsi

20. 400 zmienny – 2008 i starsi

21. 200 grzbietowy

22. 200 grzbietowy

23.

4 x 50 zmienny MIX – 2006 i starsi/2007/2008 – 2009/2010/2011 i młodsi

Rozgrzewka – godz. 900 - 945
III BLOK (niedziela) godz. 1000 – 2014 i młodsi, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009:
Lp.

DZIEWCZĘTA

Lp.

CHŁOPCY

24. 25 grzbietowy – 2014 i młodsi, 2013
25. 25 grzbietowy – 2014 i młodsi, 2013
voucher (zw. 1 serii)
voucher (zw. 1 serii)
26. 50 dowolny – 2012, 2011, 2010, 2009

27. 50 dowolny – 2012, 2011, 2010, 2009

28. 25 klasyczny – 2013

29. 25 klasyczny – 2013

30. 50 klasyczny – 2012, 2011, 2010, 2009
31. 50 klasyczny – 2012, 2011, 2010, 2009
voucher (zw. 4 serii)
voucher (zw. 4 serii)
32. 25 dowolny – 2014 i młodsi, 2013

33. 25 dowolny – 2014 i młodsi, 2013

34. 50 grzbietowy – 2012, 2011, 2010, 2009

35. 50 grzbietowy – 2012, 2011, 2010, 2009

36. 25 motylkowy – 2013

37. 25 motylkowy – 2013

38. 50 motylkowy – 2012, 2011, 2010, 2009

39. 50 motylkowy – 2012, 2011, 2010, 2009

40. 100 zmienny – 2012, 2011, 2010, 2009

41. 100 zmienny – 2012, 2011, 2010, 2009

42.

4 x 25 m dowolny MIX – 2014 i młodsi/2013 – 2012/2011

7. Zasady finansowania:
 koszty organizacyjne pokrywa organizator,
 opłata startowa wynosi 20 zł/start, sztafeta: 30 zł/start
– płatne gotówką w biurze zawodów przed zawodami.
8. Informacje techniczne:
Zawodnicy zostaną rozstawieni seriami według czasów ze Swimrankings
lub wpisanych w zgłoszeniu. Zawody będą rozgrywane według przepisów FINA
i PZP, starty odbywać się będą „na zakładkę”. Zawodnicy zobowiązani są
do używania strojów pływackich zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz mają
prawo startu maksymalnie w 4 konkurencjach indywidualnych w 1 dniu zawodów
(I i II blok) + sztafeta. Zawodnicy startujący w III bloku zawodów mają prawo startu
w 3 konkurencjach indywidualnych + sztafeta. W sprawach nie objętych
regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów w porozumieniu z Organizatorem.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny rozpoczęcia II bloku
zawodów, w przypadku przedłużania się czasu trwania bloku I. W czasie rozgrzewki
tor nr 1 będzie torem jednokierunkowym do wykonywania startów z jednej strony
i nawrotów z drugiej strony toru (opiekunowie drużyn proszeni są o pilnowanie
porządku i dbanie o bezpieczeństwo na torze 1). Dla pierwszych trzech
zawodników/zawodniczek w każdej konkurencji i kategorii wiekowej zostaną
wręczone medale. Dyplomy otrzymają zawodnicy z miejsc 1 – 6, w sztafetach
1 dyplom dla miejsc 1 – 3 + medale dla całej sztafety. Dla najlepszych zawodników
i zawodniczek sklasyfikowanych w każdej kategorii wiekowej, według punktacji
FINA, za 3 najlepsze starty, zostaną wręczone pamiątkowe Puchary Mazowsza
oraz dla 3 najlepszych zawodników/zawodniczek w każdej kategorii wiekowej
przyznane zostaną nagrody rzeczowe – w kolejności: 1. plecak ARENA, 2. okularki
ARENA, 3. bidon ARENA. Po II BLOKU zawodów zostaną wyłonieni
i nagrodzeni najlepsi zawodnicy/zawodniczki z roczników: 2011 i młodsi, 2010,
2009, 2008, 2007, 2006 i starsi. Pozostali – roczniki 2012, 2013 i 2014 i młodsi
zostaną sklasyfikowani po III BLOKU zawodów. Dla 2 najmłodszych zawodników
III bloku – chłopiec i dziewczynka zostanie wręczona nagroda rzeczowa - torba
sportowa. W sztafetach muszą wziąć udział zawodnicy w/g wypisanych kategorii
wiekowych, jednak dopuszcza się do startu zawodników młodszych. W sztafetach
MIX III bloku zachowujemy zasadę 2+2, 3+1, 1+3, jeśli chodzi o udział dziewcząt
i chłopców oraz roczników. W sztafetach MIX II bloku muszą wystąpić zawodnicy
z każdego rocznika wypisanego w kategorii oraz przynajmniej 1 chłopak
lub 1 dziewczyna w zależności od układu/składu sztafety. Listy startowe zostaną
zamieszczone
dzień
przed
zawodami
na
stronie
www.livetiming.pl
oraz www.wmozp.pl. Dekoracje zawodników będą przeprowadzane w trakcie trwania
zawodów. Odprawy technicznej nie będzie. Wszystkie pytania kierujemy
do Organizatora. Organizator ma prawo wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń
do zawodów, w przypadku dużej ilości zawodników – ustala się limit 330
zawodników w pierwszym
dniu zawodów (I i II blok/sobota)
oraz 350 zawodników w drugim dniu zawodów (III blok/niedziela). Decyduje
kolejność zgłoszeń. W przypadku nieregulaminowej ilości zgłoszeń startów,

organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika, bądź klub, który dokonał takich
zgłoszeń. Każdy klub zobowiązany jest do złożenia deklaracji Covid-19 przez
przedstawiciela danego klubu o zapoznaniu uczestników i ich opiekunów
z procedurami bezpieczeństwa dotyczących zawodów w czasie pandemii.
Za posiadanie deklaracji Covid-19 zawodników/opiekunów odpowiedzialni
są przedstawiciele klubów. Organizator prosi o przesłanie na adres e-mail:
kpc.ciechanow@gmail.com informacji dotyczącej ilości w pełni zaszczepionych osób
z danego klubu biorących udział w zawodach – trenerzy, opiekunowie, zawodnicy.
Informację tą należy wysłać na podany wyżej adres e-mail od razu po dokonaniu
zgłoszenia lub do 23.02.2022 r. Na terenie całego obiektu pływalni obowiązuje nakaz
noszenia maseczek oraz dezynfekcji rąk.
Organizator zapewnia bufet dla trenerów i opiekunów drużyn podczas trwania
zawodów, o ile nie zostaną nałożone obostrzenia z tym związane.
Istnieje możliwość rezerwacji miejsc noclegowych i posiłków w hotelu
„Olimpijskim”. Zgłoszenia pod numerem tel. 23 672-20-12 lub 23 672-20-13.
Pozostałe hotele w Ciechanowie to:
 Hotel Lofft – 23 672-20-46 / 518-808-495,
 Hotel Atena 23 672-32-32 / 23 672-32-64 / 502-408-010,
 Hotel Korona 23 672-52-58 / 23 672-52-54
Zawody zostaną rozegrane bez udziału publiczności,
chyba, że przepisy prawa na to pozwolą.

W zawodach zostanie przeprowadzona punktacja drużynowa, według
następujących zasad:
 punkty zostaną przyznane zawodnikom z miejsc 1 – 10 w każdej
konkurencji i kategorii wiekowej,
 klucz punktowy przedstawia się następująco:
1. miejsce - 10 pkt.
2. miejsce - 9 pkt.
3. miejsce - 8 pkt.
4. miejsce - 7 pkt.
5. miejsce - 6 pkt.
6. miejsce - 5 pkt.
7. miejsce - 4 pkt.
8. miejsce - 3 pkt.
9. miejsce - 2 pkt.
10. miejsce - 1 pkt
 najlepsza drużyna/klub otrzyma Puchar Mistrzostw Mazowsza (zdjęcie
pucharu ma charakter poglądowy).
W tym roku Puchar Mazowsza odbiorą najmłodsi zawodnicy
po III niedzielnym bloku zawodów.

ZAPRASZAMY DO CIECHANOWA !!!
W przypadku nałożenia nowych, pandemicznych obostrzeń, które
znacznie skomplikują przeprowadzenie zawodów w/w formule
lub małej ilości zgłoszeń organizator ma prawo odwołać zawody.
Taka informacja ukaże się wtedy na stronie www.livetiming.pl
oraz www.wmozp.pl.
9. RODO/Akceptacja zgód:
 każdy zgłoszony uczestnik zawodów, akceptuje powyższy regulamin oraz
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imienia, nazwiska, daty
urodzenia, klubu) na potrzeby przeprowadzenia zawodów pływackich przez
Klub Pływacki Ciechanów, UM Ciechanów i MOSiR w Ciechanowie,
w myśl prawa RODO;
 każdy uczestnik zgłoszony do zawodów wyraża zgodę na wykorzystanie
wizerunku w lokalnych mediach, mediach społecznościowych oraz na stronie
www.kpciechanow.pl oraz UM Ciechanów, w myśl prawa RODO;
 zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją w/w zgód.

