„ZATWIERDZAM”

Warszawa, ……października 2017 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
III Ogólnopolskich Zawodów Pływackich Służb Mundurowych
o Puchar Komendanta Głównego Policji
Patronat Honorowy - Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr. Jarosława Szymczyka
I. CEL
1.
2.
3.
4.
5.

Integracja środowiska pracowników służb mundurowych i ich rodzin.
Propagowanie sportowej rywalizacji jako skutecznej metody rozwoju osobistego.
Promocja wartości edukacyjnych i wychowawczych sportu.
Utrwalanie i rozwijanie zdolności motorycznych.
Podniesienie poziomu wyszkolenia pływackiego wśród uczestników zawodów.

II. ORGANIZATORZY
1.
2.
3.
4.

Komenda Główna Policji,
SZPZLO Warszawa Targówek,
Stołeczna Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA,
Region Centralne Biuro Śledcze Stołecznej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego
Stowarzyszenia Policji IPA.

III. INSTYTUCJE WSPÓŁFINANSUJĄCE
Organizator prowadzi negocjacje celem pozyskania dodatkowych środków finansowych.
IV. TERMIN I MIEJSCE
Zawody odbędą się 17 listopada 2017 roku na terenie Kompleksu Basenów Rehabilitacyjnych
„MUSZELKA" w Warszawie przy ul. Balkonowej 4 (długość pływalni 25 m, 6 torów).
V. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zakwaterowanie i wyżywienie w ramach delegacji służbowych wystawionych przez jednostki
macierzyste.
Istnieje możliwość zamówienia obiadu przez organizatora w cenie 20 zł/os.
VI. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami zawodów mogą być zawodnicy zgłoszeni przez jednostki macierzyste, które
otrzymały zaproszenie
do startu w III Ogólnopolskich Zawodach Pływackich Służb
Mundurowych o Puchar Komendanta Głównego Policji.
2. Zgłoszeni zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie pozwalające na udział
w zawodach.
3. Zawody odbywają się w trzech grupach wiekowych:
a) do 34 roku życia (rocznik 1983 i młodsi);
b) 35 lat i starsi (rocznik 1982 i starsi).
VII. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
1. Zawody przeprowadzane są seriami na czas.
2. Serie ustalone są wg zgłoszonych czasów.

3. Elektroniczny pomiar czasu.
4. Brak wyniku na karcie zgłoszenia powoduje umieszczenie zawodnika w najsłabszych seriach.
5. Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP.
VIII. KONKURENCJE
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18

100 m st. dowolnym K i M
100 m st. klasycznym K i M
100 m st. grzbietowym K i M
100 m st. motylkowym K i M
50 m st. dowolnym K i M
50 m st. klasycznym K i M
50 m st. grzbietowym K i M
50 m st. motylkowym K i M
sztafeta 4 x 50 st. dowolnym

IX. PROGRAM ZAWODÓW
17 listopada 2017 roku (piątek)
godz. 9:00 - 9.50
godz. 10:00
godz. 11:00
godz. 11:00-16:00
godz. 16:00

rozgrzewka
start pierwszej serii
uroczyste otwarcie zawodów
ciąg dalszy konkurencji pływackich
uroczyste zakończenie zawodów

X. NAGRODY
1. Ceremonie dekorowania najlepszych zawodników organizator planuje w trakcie bloku
startowego pomiędzy seriami w miarę otrzymywanych wyników z biura zawodów.
2. Za zajęcie miejsc od I do III w poszczególnych konkurencjach przyznawane będą medale.
3. Dla najlepszych drużyn w konkurencji sztafet organizator wręczy pamiątkowe puchary.
4. Organizator przewiduje przyznanie dodatkowych nagród w miarę pozyskania środków
sponsorskich.
XI. ZGŁOSZENIA
Zbiorcze imienne zgłoszenia z jednostek (zgodnie z załączonym formularzem) należy przesłać
w nieprzekraczalnym terminie do 8 listopada 2017 roku na adres e-mail: gp.gabinetkgp@policja.gov.pl.
XII. ZASADY FINANSOWANIA
1. Koszty związane z organizacją zawodów pokrywa organizator.
2. Koszty związane z wyżywieniem pokrywają jednostki delegujące.
Istnieje możliwość zabezpieczenia obiadu przez organizatora w cenie 20 zł/os.
3. Koszty przyjazdu na zawody pokrywają jednostki delegujące.
4. Organizator nie zapewnia uczestnikom zawodów ubezpieczenia NNW.
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są: lekarz, ratownik oraz
kierownicy ekip.
2. Przysłanie zgłoszenia równoznaczne jest z wyrażeniem zgody zawodnika na publikację
wizerunku.
3. Zawodnik powinien posiadać legitymację służbową, potwierdzającą przynależność do służby
mundurowej.
4. W sprawach nieokreślonych regulaminem, komunikatem oraz innymi przepisami decyzje
podejmuje wg kompetencji – organizator i sędzia główny.

