
KOMUNIKAT  ZAWODÓW

1. CEL ZAWODÓW:

 Wyłonienie najlepszego klubu oraz najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach,
 Propagowanie pływania w płetwach oraz PZPn,
 Promocja województwa pomorskiego, Kaszub i miasta Kościerzyna.

2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

 Pływalnia Aqua Centrum w Kościerzynie, ul. Hallera 2 .
 14-15 marzec 2015r.
 Pływalnia 25 metrów .
 6 torów, szerokość toru 2,5m.

3. ORGANIZATOR:

UKS PCM Manta Kościerzyna

  

Aqua Centrum Kościerzyna

  

4. PATRONAT

Burmistrz Miasta Kościerzyna

Gazeta „Gryf Kościerski”

Portal Koscierzyna.info

Radio Weekend FM

Telewizja Kaszuby



5. SPONSORZY ZAWODÓW:

 UKS PCM Manta Kościerzyna   

 Urząd Miasta Kościerzyna   

Zakłady Porcelany Stołowej „LUBIANA” S.A.   

Transport Krajowy i Międzynarodowy   

Studio Reklamy OBRYS   

6. KIEROWNIK ZAWODÓW 

Michał Zarach - tel: 606-948-660 ( email: mzarach@mantakoscierzyna.pl )

7. POMIAR CZASU: 

  Elektroniczny i ręczny 

8. KATEGORIE WIEKOWE I GRUPY 

 KAT. E – rocznik 2004  i młodsi

 KAT. D – rocznik 2003  i 2002

 KAT. C – rocznik 2001  i 2000

 KAT. B – rocznik 1999  i 1998

 KAT. A – rocznik 1997  i starsi.

UWAGA:

W sobotę 14.03.2015r. (od rana) odbędzie się kurs na III i II klasę sędziego organizowany przez   
PZPn. Koszt 150zł.



REGULAMIN  I  RUNDY  KLUBOWEGO  PUCHARU  POLSKI

KOŚCIERZYNA  14-15 MARZEC  2015r.

I. ZASADY OGÓLNE ORGANIZACJI ZAWODÓW 

 Obowiązują ogólne zasady CMAS.
 Obowiązuje regulamin KPP na rok 2014 1.
 Zawodnicy mogą startować w pływackich strojach startowych wyłącznie tekstylnych  bez 

wstawek gumowych. 

II. WYMAGANE DOKUMENTY 

 Dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód, legitymacja szkolna, paszport). 

 Aktualna licencja sportowa PZPn typu A, B lub C.

 Aktualne badania lekarskie (książeczka sportowca).

 Podpisane przez trenera lub kierownika drużyny oświadczenie dotyczące badań lekarskich.

 Przesłanie w terminie wskazanym w pkt. VII zgłoszenia (zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu) 

UWAGA: 
w/w dokumenty są niezbędne, aby zawodnik/drużyna zostali dopuszczeni do startów w zawodach.

III. KONKURENCJE 

1. W ramach Klubowego Pucharu Polski zostaną rozegrane następujące konkurencje: 

  25 PW (kat. ED)  chłopcy i dziewczęta 
  50 PW (kat. CBA)  chłopcy i dziewczęta 
  50 BF (kat. EDCBA)  chłopcy i dziewczęta 
  50 PP (kat. ED)  chłopcy i dziewczęta 
 100 PP (kat. CBA)  chłopcy i dziewczęta 
 200 PP (kat. ED)  chłopcy i dziewczęta 
 400 PP (kat. CBA)  chłopcy i dziewczęta 

  sztafeta 4x100BF – kat. (ED)  chłopcy i dziewczęta
  sztafeta 4x100PP – OPEN  chłopcy i dziewczęta

2. W ramach Pucharu Burmistrza Kościerzyny rozegrana zostanie konkurencja:
200 BF (kat. EDCBA)  dziewczęta i chłopcy

3. W ramach Pucharu Marszałka Województwa Pomorskiego zostanie rozegrana 
Supersztafeta, w sztafecie startują zawodnicy i zawodniczki ze wszystkich kategorii wiekowych.

Rozpoczynamy :
  50 BF dla  kat. E  dziewczęta i chłopcy, 
100 BF dla  kat. D  dziewczęta i chłopcy,
  50 PW dla  kat. C  dziewczęta i chłopcy,
  50 PP dla  kat. B  dziewczęta i chłopcy,

1 Na dzień 12.02.2015r. Obowiązuje na stronie PZPn regulamin  KPP na rok 2014



100 PP dla  kat. A   kobiety i mężczyźni.

✔ Nie można startować w innych niż swoje kategoriach wiekowych. 

✔ Dziewczęta nie mogą startować jako chłopcy i odwrotnie. 

✔ Dopuszcza się start danego zawodnika w kategorii wyższej niż swoja. 

✔ Każdy zawodnik startuje tylko w jednym wyścigu (zmianie).

4.  Zawodnik może wystartować maksymalnie w 2 konkurencjach w bloku oraz w sztafecie 
rozgrywanej w ramach KPP oraz w konkurencjach rozgrywanych w ramach Pucharu Burmistrza 
Kościerzyny i Marszałka Województwa Pomorskiego.

IV. SKŁAD DRUŻYNY 

 Drużyna klubowa składa się z dowolnej ilości osób z każdej kategorii wiekowej ABCDE .

 Punkty dla drużyny zdobywa zawodnik, który uzyskał najlepszy czas w danej konkurencji 
i w danej kategorii wiekowej.

 Nie można zmieniać kategorii wiekowych.

 Dziewczęta nie mogą być klasyfikowane jako chłopcy. 

 Skład drużyny nie może ulec zmianie w trakcie.

 Klub może wystawić tylko jedną drużynę.

V. KLASYFIKACJA. 

 Do klasyfikacji klubowej KPP punkty naliczane są wg tabeli 50 punktów CMAS .

 Punkty za sztafety liczą się podwójnie. 

 Punkty do klasyfikacji indywidualnej – suma punktów z każdej rozegranej w ramach KPP 
konkurencji liczone wg punktacji 1000 .

 Punkty do klasyfikacji zespołowej drużyny KPP są sumą punktów najlepszego wyniku w każdej 
z konkurencji  I i II bloku.

 Puchar Burmistrza Kościerzyny – do punktacji za konkurencje 200BF liczony jest najlepszy 
wynik w skali 50 punktów w każdej kategorii wiekowej.

 Puchar Marszałka–  wygrywa klub, który uzyskał najlepszy łączny czas.

VI. NAGRODY. 

 Medale  i dyplomy w każdej  konkurencji zawodów I Rundy KPP. 

 Puchary dla 3 najlepszych drużyn I Rundy KPP 2015. 

 Puchary Burmistrza Kościerzyna dla 3 najlepszych drużyn .

 Puchary dla 3 najlepszych drużyn w Pucharze Marszałka Województwa Pomorskiego.



VII. ZGŁOSZENIA. 

 Ostateczny termin zgłoszeń upływa 07.03.2015roku. 

 Zgłoszenie należy wysyłać na adres – prezes@mantakoscierzyna.pl  wyłącznie na załączniku 
nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 Wstępne listy startowe zostaną opublikowane 11.03.2015r. (środa).

 Zmiany można zgłaszać do 12.03.2015r. (czwartek).

 Prosimy o przestrzeganie w/w terminów. 

VIII. OPŁATY. 

50 zł /zawodnik – opłata startowa

Wpłaty prosimy dokonywać wyłącznie na konto klubowe do dnia 12.03.2015r
BGŻ S.A.  O/Kościerzyna  Nr: 73 2030 0045 1110 0000 0257 6760,  w tytule prosimy podać: nazwę 
klubu oraz ilość zawodników. 

Wpłaty są bezzwrotne. 

Wpłaty indywidualne od zawodników poszczególnych klubów nie będą akceptowane. 

100 zł / klub: płatne na konto PZPn: 
BZ WBK SA 21 1090 1102 0000 0001 0316 8343 

Warunkiem dopuszczenia do startów jest uiszczenie opłaty startowej oraz opłaty klubowej. 
W przypadku nie dopełnienia tych formalności klub nie zostanie dopuszczony do startów
w I Rundzie KPP. 

IX. Organizator zapewnia:

 Obsługę sędziowską, 
 Obsługę techniczną, 
 Obsługę medyczną. 

X. PROTESTY 

 Protesty można składać do 30 minut po ogłoszeniu wyników na tablicy. 
 Kaucja wynosi 200 zł. 
 W przypadku uznania protestu kaucja zostanie zwrócona, w  przeciwnym razie kaucja 

przechodzi na konto organizatora.

XI. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 Organizator nie bierze odpowiedzialności za straty spowodowane przez zawodników zarówno
w miejscu zakwaterowania jak i na pływalni. 

 Sprawy nie objęte powyższym regulaminem zostaną omówione na odprawie technicznej 
w dniu zawodów.

mailto:prezes@mantakoscierzyna.pl


PROGRAM ZAWODÓW  I  RUNDY KPP  2015

Odprawa techniczna:
Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 14.03.2014 r. r. o godzinie 13.00 w Sali Konferencyjnej 
Aqua Centrum w Kościerzynie.

Biuro zawodów.
Sala konferencyjna Aqua Centrum w Kościerzynie czynne w czasie trwania zawodów.

I dzień zawodów 14.03.2015  sobota

 I BLOK POPOŁUDNIOWY

13.00 - 13.30  Odprawa kierowników ekip 
13.00 - 14.00  Rozgrzewka ekip w dwóch turach (po 30 min każda) 
14.15 - 14.30  Ceremonia otwarcia. 
14.30  Rozgrywanie konkurencji:

100PP (ABC) chłopcy i dziewczęta
50PP (ED) chłopcy i dziewczęta
50PW (ABC) chłopcy i dziewczęta
25PW (ED) chłopcy i dziewczęta
200BF (ABCDE) chłopcy i dziewczęta

Sztafeta OPEN  4 x 100PP  chłopcy i dziewczęta
Sztafeta Młodzieżowa  4 x 100BF chłopcy i dziewczęta

II dzień zawodów – 15.03.2015   niedziela

II BLOK PORANNY

Rozgrzewka godz. 8:00 do godz. 9:00
Zawody od 9.15

200PP (ED) chłopcy i dziewczęta
400PP (CBA) chłopcy i dziewczęta
50BF (EDCBA) chłopcy i dziewczęta

Supersztafeta o puchar  Marszałka Województwa Pomorskiego

TERMIN I CZAS DEKORACJI BĘDZIE USTALANY I PODAWANY W TRAKCIE ZAWODÓW .

Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy na I Rundę KPP
 do Kościerzyny.


