KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
ZAWODY O LAUR LUBELSKIEGO KOZIOŁKA
4 3. e d y c j a – 2 0 1 9
RUNDA II, niedziela 28.04.2019
1.TERMIN ZAWODÓW: 28 kwietnia 2019 (niedziela)
I BLOK-9.00 rozgrzewka 10.00 start zawodów (9.45-Konferencja techniczna)
II BLOK-12.00 rozgrzewka 12.30 start zawodów (harmonogram II bloku może ulec zmianie)
2.MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia olimpijska AQUA Lublin, Al. Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin.
3.INFORMACJE TECHNICZNE: Zawody LLK: pływalnia 25 m, 10 torów; temp. wody 27°C; Pomiar
czasu: automatyczny; Zawody rozegrane zostaną zgodnie z przepisami FINA i PZP.
4.ORGANIZATORZY: Miejskie Towarzystwo Pływackie Lublinianka, Wydział Sportu i Turystyki Urzędu
Miasta Lublin, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „ Bystrzyca” Sp. z o.o.
5.KIEROWNICTWO ZAWODÓW: Naczelnik zawodów-Iwona Winiarek-Kieraga-tel. 792-297-577
Informacje organizacyjne-Kamil Duma-tel. 665-122-125
6. KATEGORIE ZAWODÓW:
Kategoria I
Kategoria II
Kategoria III
Kategoria IV

Rocznik 2011 i młodsi
Rocznik 2010
Rocznik 2009
Rocznik 2008

Kategoria V
Kategoria VI
Kategoria VII

Rocznik 2007
Rocznik 2006
Rocznik 2005 i starsi

7. PROGRAM ZAWODÓW:

1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12

I BLOK (kat. I, II, III)
25m St. dowolnym K i M-kat. II
100m St. dowolnym K i M-kat. III
25m St. dowolnym K i M-kat. I
25m St. motylkowym K i M-kat. II
50m St. grzbietowym K i M-kat. III
4x50m St. zmiennym K i M-kat I, II, III

13-14
15-16
17-18
19-20
21-22
23-24
25-26
27
28-29
30

II BLOK (kat. IV, V, VI, VII)
50m St. motylkowym K i M-kat. IV, V
50m st. klasycznym K i M-kat VI
50m St. grzbietowym K i M-kat VII
50m St. klasycznym K i M-kat IV
200m St. zmiennym K i M-kat V
100m St. zmiennym K i M-kat VI
100m St. motylkowym K i M-kat VII
4x50m St. zmiennym MIX-kat IV
4x50m St. zmiennym K i M-kat V, VI
4x50m St. zmiennym MIX-kat VII

8. ZASADY FINANSOWANIA:
Koszty uczestnictwa pokrywają Kluby.
Koszty organizacyjne pokrywa organizator.
Opłata startowa za udział w zawodach wynosi 20 zł od każdego zgłoszonego zawodnika oraz 10 zł od
każdej zgłoszonej sztafety w przypadku płatności przelewem – MTP Lublinianka Al. Zygmuntowskie 4; 20101 Lublin Bank –Alior Bank: 94 2490 0005 0000 4500 2891 4192; ostateczny termin wpłaty to czwartek
poprzedzający zawody (tj. 25.04.2019) – liczy się data wpływu na konto organizatora.

Opłata startowa za udział w zawodach wynosi 25zł od każdego zgłoszonego zawodnika oraz 15 zł od każdej
zgłoszonej sztafety w przypadku wpłaty gotówką. Wpłaty gotówkowe przyjmowane są do zakończenia
rozgrzewki poprzedzającej zawody. Na podstawie decyzji Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta

Lublin kluby z terenu miasta Lublin nie wnoszą opłaty startowej. Kluby, które nie wnoszą opłaty
startowej i zgłoszą zawodników, którzy nie pojawią się na starcie, zostaną obciążone opłatą za
niezgłoszenie się na start w wysokości 20 zł od każdego startu. Nieuiszczenie w/w opłaty może
spowodować niedopuszczenie klubu w następnych rundach zawodów LLK. Zawody są realizacją
zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Lublin.
9.ZASADY UCZESTNICTWA:
W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy zgłoszeni przez kluby zrzeszone w Lubelskim Okręgowym
Związku Pływackim i Polskim Związku Pływackim. Możliwe jest przyjęcie przez organizatorów zgłoszenia
klubów nie zrzeszonych w PZP i LOZP.
W zawodach zawodnicy wszystkich kategorii mają prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych i
w sztafecie. Każdy klub ma prawo wystawienia dowolnej ilości zespołów w każdej konkurencji sztafet, z
zastrzeżeniem, że w sztafetach MIX kluby wystawiają dwójkę dziewcząt i dwójkę chłopców. W
dobieraniu zespołów sztafetowych należy sugerować się kategoriami przewidzianymi w komunikacie
(tj. w danej sztafecie może startować kilka roczników, w zależności od wskazanych kategorii).
Wszyscy zgłoszeni zawodnicy zobowiązani są do posiadania aktualnych badań lekarskich, a za ich
posiadanie odpowiedzialni są trenerzy lub kierownicy ekip.
W przypadku I Bloku zawodów zawodnicy będą ustawiani na krzesełkach wzdłuż basenu, natomiast
dla II Bloku wyjście na start nastąpi z call roomu, zlokalizowanego za słupkiem nr 0.
10.ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:
Termin zgłoszeń upływa o godz. 22.00 w dniu 23.04.2019r (wtorek).
Skreślenia zgłoszonych zawodników – bez ponoszenia opłaty startowej – będą uwzględniane wyłącznie do
godz. 20.00 w czwartek 25.04.2019 r. bez jakichkolwiek wyjątków.
Zawodników zgłasza się przez System SEL(System Ewidencji i Licencji PZP).
W przypadku nie posiadania licencji zawodniczej możliwe jest zgłoszenie zawodników poprzez edytor
zgłoszeń(lxf) na adres: l.pustula@vp.pl.
Zaproszenie: http://www.mtplublinianka.pl/laur-lubelskiego-koziolka.html oraz www.megatiming.pl.
Zawodnicy nie posiadający licencji PZP a także nie posiadający STATUSU AKTYWNY w Systemie
SEL nie będą umieszczeni w rankingu europejskim. www.swimrankings.pl.

Z tytułu ograniczenia jednostek czasowych na korzystanie z obiektu komunalnego - basen
Aqua Lublin, organizator zawodów ustala limit w wysokości 400 zawodników. Decyduje
kolejność zgłoszeń.
11. NAGRODY I KLASYFIKACJA
Zawodnicy są klasyfikowani według kategorii wiekowych. Każda kategoria ma osobną klasyfikację
na koniec startów i w związku z tym jest osobno nagradzana. W kategoriach I, II, III-dyplomy dla dziesięciu
najlepszych zawodników i zawodniczek w danej konkurencji. W kategoriach wiekowych IV, V, VI, VIIdyplomy dla sześciu najlepszych zawodników i zawodniczek w danej konkurencji. W przypadku
pozyskania sponsorów medale dla trzech najlepszych zawodników i zawodniczek w każdej konkurencji.
Udział w zawodach oznacza akceptację komunikatu organizacyjnego, regulaminu zawodów a
także przepisów danych osobowych, przesłanych przez organizatora do klubów lub umieszczonych na
stronie www.megatiming.pl . Kluby, które nie wyrażają zgody na przetwarzanie danych osobowych
nie mogą być zgłoszone do zawodów.

