
                                                 

            
  

 

 

      XVI OTWARTE MISTRZOSTWA OPOLA „MASTERS” 06-07.12.2014 R. 
 

 

 

 

    KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY 

                                     XVI OTWARTYCH   MISTRZOSTW OPOLA  W 

            PŁYWANIU 

   W  KATEGORII  „MASTERS” - OPOLE  2014 R. 

 

   

  Organizator: 

  Towarzystwo Pływackie „Masters” w  Opolu  ul. 1 Maja 11 

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w  Opolu  ul. Barlickiego 13         

             Przewodniczący  Komitetu  Organizacyjnego: 
  Zbigniew Krasnodębski tel. 694 402 057 

  Termin i miejsce: 

  06-07.12.2014 r. basen MOSiR „Wodna Nuta” Opole ul. Prószkowska 96 

  Długość pływalni:  25m 

  Liczba torów :  10 

  Temperatura wody :  27 C 

                        Pomiar czasu :  elektroniczny 

 

  Uczestnictwo : 
Prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki  w wieku 25 lat (urodzeni w 1989 r. i 

starsi). Można uczestniczyć w dwóch konkurencjach indywidualnych i jednej 

sztafecie w jednym bloku. Każda sztafeta składa się z reprezentantów jednego klubu. 

Zawodnicy i zawodniczki muszą złożyć pisemne oświadczenie, że są zdrowi i startują 

na własną odpowiedzialność. 

 

Zgłoszenia : 
Zgłoszenie powinno zawierać listę zawodników z podaniem roku urodzenia, kategorii 

wiekowej oraz najlepszego czasu wybranych konkurencji, do których zostanie 

zgłoszony zawodnik. 

Zgłoszenia w formie elektronicznej Splash entry editor  lub na załączonym formularzu 

/zawodnicy niezrzeszeni/. 

                       Zgłoszenia należy przesyłać e-mailem na adres : zawody@delfincieszyn.pl 

w nieprzekraczalnym terminie do 27.11.2014r. 

Listy startowe zostaną opublikowane na stronie megatiming.pl w dn.03.12.2014 r. 

Nie dopuszcza się zmiany konkurencji w dniu zawodów. 



                                                 

 

                       Przepisy techniczne : 
Zawody będą przeprowadzone seriami na czas. Serie ustalone zostaną wg 

zgłoszonych czasów. Brak wyniku na karcie zgłoszenia powoduje umieszczenie 

zawodnika w najsłabszych seriach. Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i 

PZP. Zawodnicy i zawodniczki startują w konkurencjach indywidualnych i sztafetach 

w kategoriach wiekowych wynikających z zasad zawodów Masters. 

 

 

Program zawodów; 

 

Sobota 06.12.2014 r. 

godz.  12.30 - 14.00   -  rejestracja zawodników 

godz.  14.00 - 14.45   -  rozgrzewka 

godz.  14.50                -  uroczyste otwarcie zawodów 

godz.  15.00                -  rozpoczęcie zawodów 

 

niedziela 07.12.2014 r. 
godz.    9.00  -  9.55    -  rozgrzewka 

godz.  10.00                 - rozpoczęcie zawodów 

 

 

 

KONKURENCJE : 

 

Sobota 06.12.2014r. 
1.   50m.dow. kobiet 

2.   50m.dow. mężczyzn 

3.   50m. klas. kobiet 

4.   50m. klas. mężczyzn 

5.  100m.grzb. kobiet 

6.  100m.grzb. mężczyzn 

7.  100m. mot. kobiet 

8.  100m. mot. mężczyzn 

9.  100m. zm. kobiet 

10.  100m. zm. mężczyzn 

11.  200m. dow. kobiet 

12.  200m. dow. mężczyzn 

13.  200m. klas. kobiet 

14.  200m. klas. mężczyzn 

15.  4x50m. dow. mix 

 

   

                        Niedziela 07.12.2014r. 
16.  50m. grzb. kobiet 

17.  50m. grzb. mężczyzn 

18.  50m. mot. kobiet 

19.  50m. mot. mężczyzn 

20. 100m. klas. kobiet 

21.  100m. klas. mężczyzn 



                                                 

22.  100m. dow. kobiet 

23.  100m. dow. mężczyzn 

24.  200m. grzb. kobiet 

25.  200m. grzb. mężczyzn 

26.  200m. mot. kobiet 

27.  200m. mot. mężczyzn 

28.  200m. zm. kobiet 

29.  200m. zm. mężczyzn 

30.  4x50m. zm. mix 

 

Nagrody : 
Za miejsce 1-3 w konkurencjach indywidualnych we wszystkich kategoriach 

wiekowych wręczone będą medale i dyplomy. Dla najlepszych zawodników 

ufundowane będą pamiątkowe puchary. 

Zasady finansowania : 

Opłata startowa wynosi 60,00 zł od każdego zawodnika. Wpłaty należy dokonać na 

konto  

PEKAO  SA 

57 1240 5178 1111 0010 3270 6197  

w terminie do 27.11.2014r. 

Zawodnicy z zagranicy mogą dokonać opłaty startowe  przy  rejestracji. 

Jednocześnie przyjmowane będą oświadczenia o stanie zdrowia. 

Załącznik na stronie megatiming.pl  

                       Wieczorek i kolacja : 

Restauracja SALOMON Opole ul. Kwoczka 4. /300 m od basenu/ 

 Koszt 45 zł. /Kolacja + zabawa/ 

Prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsc na adres e-mail: bryniak@wp.pl 

                        Opłata  przy rejestracji zawodów. 

                      

                        Zakwaterowanie : 
Usługi hotelowe „Pod lasem” – Borki k/Opola tel. 077/423-52-28,  077/432-52-38,     

Dom Wycieczkowy – Toropol MOSIR Opole ul. Barlickiego 13 /koło Amfiteatru/  

Pokoje 3 – osobowe – cena za pokój 102 zł bez śniadania  

Tel. 774537883 lub 774543266 w.149 

Restauracja SALOMON Opole ul. Kwoczka 4 /300 m od basenu/ 

Pokoje 2 – osobowe z możliwością dostawki – 75 zł za osobę ze śniadaniem 

Tel. 774572086 – Hasło Masters 

Hotel EUROPA Opole ul. Dworska 2 /700 m od basenu/ 

Pokoje 1- osobowe –  100 zł bez śniadania, 120 zł ze śniadaniem 

Pokoje 2 - osobowe -  130 zł bez śniadania, 170 zł ze śniadaniem 

Pokoje 4 – osobowe - 200 zł bez śniadania, 280 zł ze śniadaniem 

Tel.774740048 oraz 608334763 – Hasło Masters 

Zainteresowanych innymi hotelami odsyłamy na 

                       stronę internetową : www.opole.pl (turystyka-                                                     

                       noclegi) lub http://www.nocowanie.pl/noclegi/opole/ 

 

                       Rezerwacja noclegów we własnym zakresie. 

                        

 

                        Postanowienie końcowe : 

mailto:bryniak@wp.pl
http://www.opole.pl/
http://www.nocowanie.pl/noclegi/opole/


                                                 

W sprawach nieokreślonych regulaminem, komunikatami oraz innymi przepisami 

decyzje podejmują wg kompetencji : 

 Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, 

 Sędzia Główny. 

 

 

Zapraszamy do udziału w zawodach. 

 

Ze sportowym pozdrowieniem 

Zbigniew Krasnodębski 

 


