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 ORGANIZATOR: Warsaw Masters Team, Sławomir Grabiec 
 

 WSPÓŁORGANIZATORZY: Wodny Park Warszawianka, Komitet Techniczny Pływania Masters PZP,  
Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Pływacki 

   
 Partnerzy: Beko, Renault Retail Group Warszawa, LeasePlan, Bon Bon Buddies, Huub,  

TRIFIT.pl, Widok Petarda, Fundacja „Maraton Warszawski”, FitnesPark Warszawianka, 
Agencja Wydawniczo-Reklamowa Akces. 

 
 TERMIN: 5-6 grudzień 2015 
 
 MIEJSCE: Wodny Park Warszawianka ul. Merliniego 4 Warszawa.  

Długość 50 m, Ilość torów 10; Temperatura wody 27°C  
 
 POMIAR CZASU:  Elektroniczny 
 
 UCZESTNICTWO: Prawo startu w Mistrzostwach mają zawodnicy i zawodniczki urodzeni w roku 1995 

i starsi. Zawodnicy i zawodniczki przed przystąpieniem do startów muszą złożyć w biurze 
zawodów pisemne oświadczenie, że są zdrowi i startują na własną odpowiedzialność. 

 
 ZGŁOSZENIA: Zawodnicy reprezentujący kluby muszą zgłaszać się do zawodów tylko w ramach 

zgłoszenia klubowego. Zawodnicy niezrzeszeni zgłaszają się indywidualnie. 
 
  1. Zgłoszenia klubowe w formie LENEX FILE (w programie Splash Entry Editor) należy 

przesłać na adres: zawody@wmozp.pl  Zgłoszenie w tej formie jest do pobrania na stronie 
internetowej: www.megatiming.pl 

   
  2. Zgłoszenie indywidualne należy dokonać przy pomocy formularza zgłoszeniowego 
  
 Uwaga:  Zgłoszenie dotyczy startów indywidualnych oraz sztafet 
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 KATEGORIE WIEKOWE:   „0” – 20 - 24 „E”  – 45 - 49 „J”  – 70 - 74 
  „A” – 25 - 29 „F”  – 50 - 54 „K”  – 75 - 79 
  „B” – 30 - 34 „G” – 55 - 59 „L”  – 80 - 84 
   „C” – 35 - 39 „H” – 60 - 64 „M”  – 85 - 89 
  „D”  – 40 - 44 „I”  – 65 - 69 itd. co 5 lat 
  
 SZTAFETY KLUBOWE: Wyłącznie zawodnicy z jednego klubu. Łączny wiek (suma lat) czterech zawodników.  
  „A” – 100 - 119 „D” – 200 - 239 
  „B” – 120 - 159 „E” – 240 - 279 
  „C” – 160 - 199 „F” – 280 +  

Nie dopuszcza się do startu zawodników z kat. „0” - poniżej 25 roku życia. 
 
 PRZEPISY TECHNICZNE: Zawody przeprowadzone zostaną seriami na czas. Serie zostaną ustalone wg zgłoszo-

nych aktualnych czasów.  Dopuszcza się start serii kobiet i mężczyzn razem. Brak wyniku 
w zgłoszeniu powoduje umieszczenie zawodnika w najsłabszej serii.  
 

  Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP. 
Zawodnicy i zawodniczki startują w kategoriach wiekowych wynikających z zasad zawo-
dów Masters. Uczestnicy Mistrzostw w ramach wpisowego mają prawo do startu łącznie w 
dwóch konkurencjach indywidualnych i jednego startu w sztafecie w każdym bloku. 

  
  Konkurencje 400m stylem dowolnym w przypadku dużej liczby startujących zostaną 

przeprowadzone w formule dwie osoby na torze. W tym przypadku pomiar czasu może 
zostać przeprowadzony ręcznie. 

 
  Nie dopuszcza się zmiany konkurencji w dniu zawodów oraz po ukazaniu się list starto-

wych. Listy startowe zostaną opublikowane na stronie: www.megatiming.pl 
 
 PROGRAM: Sobota  

godz. 15:00-15:45 – rozgrzewka. Godz. 15:45 – oficjalne otwarcie. 
  godz. 16:00 – rozpoczęcie zawodów 

Nr konkurencji 
kobiety Nazwa konkurencji Nr konkurencji 

mężczyźni 
1  100  dowolny 2 
3  50  klasyczny 4 
5  100  motylkowy 6 
7  50  grzbietowy 8 
9  200  zmienny 10 

11  4x50  sztafeta mix zmienna 11 
12  200  klasyczny 13 
14  200  grzbietowy 15 

 
  Niedziela  

godz. 08:00-08:45 – rozgrzewka. Godz. 9:00 rozpoczęcie zawodów 

Nr konkurencji 
kobiety Nazwa konkurencji Nr konkurencji 

mężczyźni 

16  50  dowolny 17 
18  100  klasyczny 19 
20  50  motylkowy 21 
22  100  grzbietowy 23 
24  4x50  sztafeta dowolny 25 
26  200  motylkowy 27 
28  400  dowolny 29 
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 NAGRODY: Pierwszych 200 zgłoszonych uczestników Mistrzostw z opłaconym wpisowym, otrzyma 
pamiątkowy medal. W każdej konkurencji w kategorii OPEN wg punktacji FINA nagrodzo-
nych zostanie medalami 3 pierwszych zawodników. W każdej konkurencji w kategorii wie-
kowej nagrodzonych zostanie dyplomami 3 pierwszych zawodników (odbiór w biurze za-
wodów). Trzech najlepszych zawodników Mistrzostw w kat. kobiet i mężczyzn nagrodzo-
nych zostanie pucharami w klasyfikacji łącznej FINA Masters za dwa najlepsze starty. 

  
 BIURO ZAWODÓW:  Czynne w sobotę od godziny 14:00 na terenie obiektu oraz przez cały czas trwania 

imprezy 
  
 
 ZASADY FINANSOWANIA: Opłata startowa za jednego zawodnika wynosi  

przy płatności do 02 listopada .......... 75,00 zł 
przy płatności do 27 listopada .........  85,00 zł 
przy płatności po 27 listopada ........ 110,00 zł 
przy płatności w dniu zawodów ...... 150,00 zł 
Płatność przelewem na rachunek bankowy:  
PEKAO S.A. 77 1240 1109 1111 0010 4445 0190 Warsaw Masters Team  
04-146 Warszawa ul. Żółkiewskiego 40/11 z dopiskiem: „(imię i nazwisko) MW 2015”.  

 
 Uwaga:  opłata startowa nie podlega zwrotowi 
  
 POSTANOWIENIA KOŃCOWE: w sprawach nieokreślonych regulaminem, komunikatami oraz innymi 

przepisami decyzje podejmują według kompetencji: Przewodniczący Komitetu Organiza-
cyjnego, Sędzia Główny 

 
 
Sponsorzy Warsaw Masters Team 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


