
 

 

II KRAJOWY  FESTIWAL  POLSKIEGO  PŁYWANIA w OPOLU - 

PREMIERY 2016 

 
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 
 

1. ORGANIZATORZY: 
• Międzyszkolny Klub Sportowy Zryw Opole 
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 
• Okręgowy Związek Pływacki w Opolu 

 
 

2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 
• 4 (sobota)  czerwca 2016 r. 
• Uroczyste otwarcie zawodów  w sobotę 4 czerwca 2016 r. o godzinie 09:50 
• Pływalnia Wodna Nuta w  Opolu, ul. Prószkowska 96, 50 metrów, 10 torów, pomiar 

czasu elektroniczny. 
 
 

3. UCZESTNICTWO i PROGRAM ZAWODÓW: 
• W zawodach prawo startu mają zawodnicy urodzeni w latach określonych w kategoriach 

wiekowych. 
• Prawo startu dla kategorii A-D mają tylko zawodnicy zarejestrowani w klubach sportowych    

i posiadający licencje PZP oraz ważne badania lekarskie (kartę zdrowia sportowca), za co 
odpowiedzialni są kierownicy poszczególnych ekip - osoby zgłaszające. 

• Zawodnicy kategorii E nie muszą posiadać licencji PZP, ale muszą mieć oświadczenie 
rodziców o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do startu w zawodach. 

• Każdy zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych w bloku oraz 
sztafecie. 

• Wyścigi sztafet w kategorii OPEN. Każdy Klub może wystawić max po 3 sztafety męskie               
i 3 sztafety damskie. 

• KATEGORIE wiekowe:  
 

A: ur. 1999 i starsi 
B: ur. 2000 - 2001 
C: ur. 2002 - 2003 
D: ur. 2004 - 2005 
E: ur. 2006 i młodsi 

 
 

I BLOK STARTOWY 
2016-06-04:  rozgrz. 9.00       zawody 10.00 

1. 50 dowolnym free K M 

2. 100 grzbietowym back K M 

3. 50 klasycznym breast K M 

4. 100 motylkowym fly K M 

5. 200 dowolnym free K M 

6. 4x100 zmiennym MR K M 

 
 

 



 

       13:00 - 15:00  przerwa obiadowa 
 
 

II BLOK STARTOWY 

2016-06-04:  rozgrz. 14.30  zawody 15.00 

7. 50 grzbietowym back K M 

8. 100 dowolnym free K M 

9. 50 motylkowym fly K M 

10. 100 klasycznym breast K M 

11. 200 zmiennym IM K M 

12. 4 x100 dowolnym free K M 
 

           Organizator przewiduje start jednej serii w konkurencjach 400 m zmiennym i 400 m dowolnym, które 
 odbędą się jako pierwsze w każdym bloku. Przed I blokiem konkurencja 400 zmienny, przed II 
 blokiem 400 dowolny. Przewidujemy start 10 zawodników (kobiet i mężczyzn) w tylko jednej serii. 
 Start nie jest wliczany do punktacji zawodów, i organizator nie przewiduje nagród w tych 
 konkurencjach. Zgłoszenia do tych konkurencji tylko mailem na adres mkszryw.opole@gmail.com. 
 Organizator zastrzega sobie prawo wyboru zawodników do tych dwóch konkurencji. 
4.       ZASADY FINANSOWANIA 

• koszty organizacyjne zawodów pokrywa organizator, 
• koszty uczestnictwa ponoszą Kluby, 
• opłata startowa wynosi 35 zł od każdego zawodnika niezależnie od liczby startów 

indywidualnych,  płatna przelewem do dnia 31.05.2016r. 
• opłata startowa wniesiona po 31.05.2016r. wynosi 45 zł, 
• opłata startowa za sztafetę wynosi 10 zł od każdego startu sztafety, 
• 1  lista startowa na klub - gratis, 
• koszty wyżywania zawodników ponoszą Kluby, 
• przelewy należy uiszczać  na konto: 

08890700082012750046660001 z dopiskiem opłata startowa KFPP w Opolu. 
 

5. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW: 
• Zgłoszenia do zawodów prosimy przesłać drogą elektroniczną (lxf) na adres: 

zawodyoozp@gmail.com; w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2016r. 
• Zaproszenie dostępne do pobrania na stronie: www.megatiming.pl 
• Organizator  zastrzega, iż maksymalna liczba zawodników będzie ograniczona do 350 

osób.  Możliwe będzie zwiększenie ww. liczby uczestników o wielkość  ostatniej zgłoszonej 
grupy. 

• Lista zgłoszonych zawodników ustalona zostanie na podstawie kolejności zgłoszeń. 
• Skreślenia i zmiany zawodników przyjmowane będą do dnia 2.06.2016r. (czwartek) do 

godz. 20.00. Po tym terminie płatności będą przyjmowane zgodnie ze zgłoszeniem. 
 

6. WYŻYWIENIE: 
• Istnieje możliwość zamówienia obiadów w cenie ok. 20zł,-  za obiad dwudaniowy                

w poniższych punktach gastronomicznych. 
• Zamówienia należy składać indywidualnie pod telefonem wg tabeli. 

 
Lokalizacja Kontakt odległość 

PARADIS  Opole ul. Prószkowska 73 tel.77 4740061,    tel.664461949 10 minut 

STREFA Opole ul.Prószkowska 71 
(Kampus Politechniki Opolskiej) 

Tel. 786127443 5 minut 

 

7. NAGRODY: 
• Za pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych dyplomy. 



 

• Dla najlepszego zawodnika i zawodniczki, za sumę punktów FINA, w każdej kategorii 
wiekowej, za dwa najlepsze starty - nagroda finansowa w postaci bonu upominkowego - 
150zł-Im, 100zł-IIm, 50zł-IIIm. 

• Najlepsza sztafeta męska otrzyma puchar  Marszałka Województwa Opolskiego, a sztafeta 
żeńska otrzyma puchar Prezydenta Miasta Opola. 

• Suma punktów FINA uzyskanych (z dwóch startów) przez 1 najlepszego zawodnika i 1 
zawodniczkę z poszczególnych klubów, wyłoni zwycięski zespół. którego trener otrzyma 
nagrodę pieniężną  w wysokości 300 zł. 

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany  ilości nagród w miarę pozyskiwania nowych 
sponsorów  do  współpracy przy finansowaniu  zawodów. 

 
8.  SPRAWY RÓŻNE: 

• Za posiadanie ważnych badań lekarskich i ubezpieczeń NNW zawodników 
odpowiedzialność ponoszą kierownicy ekip - osoby zgłaszające. 

• Odprawa techniczna odbędzie się dnia 04.06.2016r ( sobota ) o godz. 9:30 w biurze 
zawodów (sala konferencyjna). 

• Zawody będą przeprowadzone wg przepisów FINA. 
• W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Naczelnik i Sędzia Główny zawodów. 
• W razie pytań prosimy o kontakt mail:  mkszryw.opole@gmail.com 

 
 

Ze sportowym pozdrowieniem  
 

Beata Roman    
Prezes Zarządu    
MKS Zryw Opole    
mkszryw.opole@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO OPOLA 
 


