14-15 Października

KOMUNIKAT
ORGANIZACYJNY

CEL ZAWODÓW
Popularyzacja sportu pływackiego,
integracja środowiska
Przybliżenie młodzieży postaci Marka Petrusewicza
Uatrakcyjnienie kalendarza imprez pływackich
Nieświetnienie jubileuszu 100-lecia Polskiego Zawiązku Pływackiego

MIEJSCE ZAWODÓW
Pływalnia Orbita im. Marka Petrusewicza przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu
Długość pływalni 25 metrów, liczba torów – 10, temperatura wody 27 st. C.
Obiekt posiada homologację Polskiego Związku Pływackiego oraz basen do rozgrzewki

WARUNKI UCZESTNICTWA
Prawo startu w zawodach mają zawodnicy urodzeni w 2009 i starsi,
zawodnicy niepełnosprawni oraz z niepełnosprawnością intelektualną
zaproszeni przez organizatorów.

ORGANIZATORZY

KIEROWNICTWO ZAWODÓW

MKS Juvenia Wrocław

Naczelnik zawodów: Witold Wasilewski

Nasimistrzowie.pl

Kierownik sportowy: Grzegorz Widanka

Dolnośląski Okręgowy Związek Pływacki
Wrocławskie Centrum Treningowe
SPARTAN

Program zawodów
I BLOK ELIMINACJE (14.10.22 piątek)

II BLOK ELIMINACJE (14.10.22)

III BLOK FINAŁY (14.10.22 piątek)

8.00-8.45 rozgrzewka
9.00-11.00 zawody grupa A

10.30-11.15 rozgrzewka
(basen do rozpływania)
11.15-14.15 zawody grupa B

16.00-16.45 rozgrzewka
16.45-17.00 uroczyste otwarcie zawodów
17.00 pokaz pływania artystycznego
17.15-21.00 zawody

1/2

50 m dowolnym K/M

eliminacje

200 m dowolnym K/M

seriami na czas

13/14 50 m dowolnym K/M

3/4

100 m grzbietowym K/M

eliminacje

100 m grzbietowym K/M

eliminacje

15/16 100 m grzbietowym K/M

5/6

50 m klasycznym K/M

eliminacje

50 m klasycznym K/M

eliminacje

17/18 50 m klasycznym K/M

7/8

100 m motylkowym K/M

eliminacje

100 m motylkowym K/M

eliminacje

19/20 100 m motylkowym K/M

9/10 100 m zmiennym K/M

eliminacje

100 m zmiennym K/M

eliminacje

21/22 100 m zmiennym K/M

11/12 200 m dowolnym K/M

seriami na czas

50 m dowolnym K/M

eliminacje

23/24 25 m dowolnym skin race K/M
25

4x50 m zmiennym mix (3 serie)

IV BLOK ELIMINACJE (15.10.22 sobota)

V BLOK ELIMINACJE (15.10.22)

VI BLOK FINAŁY (15.10.22 sobota)

8.00-8.45 rozgrzewka
9.00-11.00 zawody grupa A

10.30-11.15 rozgrzewka
(basen do rozpływania)
11.15-14.15 zawody grupa B

16.00-16.45 rozgrzewka
16.45 dekoracja 200 ZM K/M
17.00-21.00 zawody

26/27 100 m dowolnym K/M

eliminacje

400 m dowolnym K/M

seriami na czas

201

25 m zawodnicy z niepełnosprawnością intelektualną

28/29 100 m klasycznym K/M eliminacje

100 m klasycznym K/M eliminacje

38/39 100 m klasycznym M/K

30/31 50 m grzbietowy K/M

eliminacje

50 m grzbietowy K/M

40/41 100 m dowolnym M/K

32/33 200 m zmiennym K/M

seriami na czas

50 m motylkowym K/M eliminacje

42/43 50 m grzbietowym M/K

34/35 50 m motylkowym K/M eliminacje

100 m dowolnym K/M

eliminacje

44/45 50 m motylkowym M/K

36/37 400 m dowolnym K/M

200 m zmiennym K/M

seriami na czas

46/47 25 m zmiennym skin race M/K

seriami na czas

eliminacje

48

*konkurencje rozgrywane seriami na czas rozpoczniemy od najszybszej serii.
W pozostałych konkurencjach 3 ostatnie serie będą rozstawiane wg. czasów zgłoszeń

4x50 m dowolnym mix

Sposób przeprowadzenia zawodów
Konkurencje zostaną rozegrane seriami na czas w następujących kategoriach wiekowych:
1. Junior: roczniki 2006, 2007, 2008 oraz 2009
2. Senior: roczniki 2005 i starsi.
Na dystansach 50-cio i 100 metrowych odbędą się ﬁnały, w których prawo startu
będzie miała pierwsza ósemka z eliminacji w danej kategorii wiekowej
(nie ma możliwości aby junior startował w ﬁnale seniorskim).
Do ﬁnałowego wyścigu 25m skin dowolnym (Dystans można pokonać dowolnie-kraulem,
nogami pod wodą itd.) awansuje 10 najszybszych kobiet i 10-ciu najszybszych mężczyzn
z eliminacji 50m stylem dowolnym bez względu na kategorię wiekową. Natomiast do biegu
25m skin zmiennym (styl do rywalizacji będzie losowany przed każdym z wyścigów) kwaliﬁkuje się
10 najszybszych kobiet i 10-ciu najszybszych mężczyzn na dystansie 100m stylem zmiennym
Zawodnik może zrezygnować z udziału w wyścigu, wówczas awansuje kolejny z rankingu
(bez podziału na kategorie wiekowe)
W każdym biegu odpada 2 najwolniejszych pływaków.
1 seria - 10 zawodników
2 seria - 8 zawodników
3 seria - 6 zawodników
4 seria - 4 zawodników
5 seria - 2 zawodników (pojedynek o zwycięstwo)
Start serii co 2 min.
POMIAR CZASU: ELEKTRONICZNY

Zgłoszenia do zawodów
Zgłoszenia będą przyjmowane w formie elektronicznej:
Zawodnicy z Polski: za pośrednictwem systemu SEL, zawodnicy z pozostałych krajów:
za pomocą edytora zgłoszeń Splash Entry Editor
(zaproszenie w formacie .lxf do pobrania na stronie www.livetiming.pl).
Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.10.2022 do godz. 24.
na adres: tomasz.bachorz@op.pl.
Wszystkie dokumenty związane z zawodami, tj.: listy startowe, statystyki zgłoszeń,
harmonogram zawodów, listy wyników (oraz pozostałe informacje dotyczące przebiegu
zawodów) będą publikowane na stronie livetiming.pl oraz petrusewicz.com.
Do zawodów zostanie przyjętych maksymalnie 700 zawodników z najlepszymi wynikami
wg punktacji FINA na basenie 25 metrowym na jednym dystansie (spośród rozgrywanych
na Memoriale) uzyskanymi w ciągu ostatnich 24 miesięcy od rozpoczęcia zawodów,
zarejestrowanych w swimrankings.net.
W wyjątkowych przypadkach, gwarantujących odpowiednio wysoki poziom sportowy,
organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia do startu zawodników niespełniających
wymogu punktowego.
Zawodnicy na podstawie tego wyniku zostaną podzieleni na dwie grupy A i B oraz dostaną
opaski uprawniające do startu w danym bloku.
W razie problemów z edytorem zgłoszeń prosimy o kontakt z obsługą informatyczną zawodów:
Tomasz Bachórz tel. 693 971 777
Kontakt z organizatorami pod numerami telefonu:
- 502 130 200 (Grzegorz Widanka)
- 604 712 374 (Alicja Tchórz)

Zasady
finansowania
Opłata startowa wynosi 20 zł od startu indywidualnego, 40 zł od sztafety.
Opłaty startowe płatne wyłącznie przelewem do dnia 03.10.2022 na konto
MKS Juvenia Wrocław - Bank Polski PKO S.A. 17 1020 5242 0000 2802 0142 3532

COST SUPPORT

Mistrzostwa Świata
LC 2022
Mistrzostwa Świata
SC 2021
Mistrzostwa Europy LC 2022
Mistrzostwa Europy SC 2021
FINA Points SC
2021-2022

400zł
Półfinał
Finał

600zł

1000zł

1500zł

2000zł

X

1st

X
X

Podium
Finał

X

Podium
Finał
Podium
Podium
>900
>925
>950
>975
>1000

X
X

1st
X

X

1st

1st

X
X
X
X

Dla zawodników spełniających wymogi powyższej tabeli, organizatorzy oprócz pokrycia kosztów pobytu
i zwolnienia z opłaty startowej zobowiązują się do wypłacenia dodatkowych gratyﬁkacji ﬁnansowych.
*Wyniki brane pod uwagę nie mogą być starsze niż 24 miesiące w momencie rozpoczęcia zawodów.

X

NAGRODY
pula nagród ponad 80 000 zł!!!

Za miejsca 1-3 w każdej konkurencji indywidualnej: medale i nagrody ﬁnansowe ufundowane przez sponsorów.
Kat. Senior odpowiednio 500 zł, 300 zł, 200zł;
Kat. Junior 300 zł, 200 zł, 100 zł.
Dla najlepszego zawodnika i zawodniczki w każdym roczniku juniorskim (suma punktów FINA za 2 najlepsze starty)
przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez ﬁrmę ARENA.
Zwycięzcy biegu memoriałowego na dystansie 100 m. st. klasycznym mężczyzn i kobiet otrzymają NAGRODĘ GŁÓWNĄ
(3 000 zł kat. Senior/ 2 000 zł kat. Junior) oraz PUCHAR MARKA PETRUSEWICZA.
Za miejsca 1-3 w konkurencjach sztafetowych medale.
Za 1 miejsce w konkurencjach sztafetowych 1600zł do podziału i nagroda niespodzianka.
Zawodnik i zawodniczka z najwyższym wynikiem punktowym FINA otrzymają dodatkową nagrodę ﬁnansową.
Trenerzy najlepszych zawodników (najwyższy wynik punktowy za jeden start) w kategorii junior
i senior otrzymają nagrodę specjalną.
3 najlepszych zawodników niepełnosprawnych (w kategorii kobiet i mężczyzn) otrzymuje nagrody ﬁnansowe
za sumę punktów za 2 najlepsze starty. Odpowiednio 800 zł, 500 zł, 300 zł.
W konkurencjach 25m skins nagrody ﬁnansowe za 1 i 2 miejsce wśród kobiet i mężczyzn:
1 miejsce-1000 zł, 2 miejsce-600 zł.
Zawodnicy z niepełnosprawnością intelektualną otrzymują pamiątkowe medale oraz nagrody rzeczowe.

Zakwaterowanie i wyżywienie
Oferta hotelowa zostanie przedstawiona w odrębnym komunikacie.
Można dokonać zamówienia na posiłki (obiady, kolacje)w hotelu Orbita w cenie 35zł/posiłek.
Zamówienia na posiłki w hotelu Orbita należy przesyłać do organizatora (zawody@juvenia.pl) do dnia 10.10.2022

Postanowienia końcowe
Konferencja techniczna odbędzie się w czwartek (13.10.2022) o godz. 20.00 w sali konferencyjnej w hotelu Orbita.
Istnieje możliwość odbycia treningu w czwartek (13.10.2022) w godzinach 16.00-20.00.
Za pobranie akredytacji i kluczyków (kaucja 100zł) odpowiedzialni będą kierownicy ekip.
Ze względów bezpieczeństwa, podczas rozgrzewki, tory 0 i 9 przeznaczone będą wyłącznie do ćwiczenia startów.
Ekipy zajmują miejsca wyznaczone przez administratora obiektu i organizatora.
Podczas trwania zawodów obowiązuje jednostronny ruch na obiekcie.
Zbiórka do konkurencji w salce rozgrzewkowej
W związku z RODO zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie danych
osobowych (listy startowe, wyniki, SEL, dekoracje) oraz wyrażeniem zgody na publikację wizerunku w celach
promocyjnych i reklamowych organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
Wyniki z zawodów będą dostępne na stronie www.petrusewicz.com oraz www.livetiming.pl
Z zawodów zostanie przeprowadzona transmisja internetowa dostępna na stronie www.livetiming.pl
Bilety dostępne na www. evenea.pl/event/mmp33/
W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Naczelnik Zawodów.
Biuro zawodów będzie czynne 14 i 15 października podczas trwania eliminacji.
Bardzo liczymy, że swoją obecnością uświetnicie XXXIII edycję Memoriału Marka Petrusewicza.
Wierzymy, że zarówno zawodnicy, jak i trenerzy wyjadą z Wrocławia z postanowieniem
ponownego przyjazdu za rok.
ORGANIZATORZY

Marek Petrusewicz
Olimpijczyk, pierwszy polski rekordzista świata w pływaniu. Należał do grona najlepszych pływaków świata.
Wychowanek wrocławskich klubów, właśnie w tym mieście w 1953 i 1954 r. dwukrotnie ustanowił rekord świata
na dystansie 100 m stylem klasycznym, z ostatecznym wynikiem 1:09,8. Wyrównał także rekord świata
na 200 m stylem klasycznym, należący do Duńczyka Gleia, uzyskując czas 2:37,4. W 1952 roku brał udział
w Igrzyskach Olimpijskich w Helsinkach. W 1954 roku na zawodach w Turynie zdobył tytuł Mistrza Europy
na dystansie 200 m st. klasycznym. Po zakończonej karierze zawodniczej był trenerem i ukończył studia prawnicze.
Mimo choroby pozostawał czynnym zawodnikiem niepełnosprawnym oraz działaczem sportowym i społecznym.
Członek władz regionalnych NSZZ Solidarność, a później Solidarności Walczącej. Memoriał (początkowo Puchar)
Jego imienia rozgrywany jest nieprzerwanie od 1990 roku.

organizator

partnerzy strategiczni
logo / wersja achromatyczna
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Wersja inwersyjna znaku zosta³a zaprojektowana
do stosowania na ciemnych t³ach. Konstrukcja wersji
inwersyjnej logo, jest bezpoœrednim prze³o¿eniem
konstrukcji znaku w wariancie podstawowym.
Logo musi posiadaæ zdolnoœæ prawid³owej
i precyzyjnej reprodukcji w ka¿dych warunkach
i na ka¿dym noœniku.

wsparcie i sponsoring

Po³o¿enie i proporcje poszczególnych elementów
znaku stanowi¹ skoñczon¹, zamkniêt¹ ca³oœæ i nie
mog¹ byæ zmieniane.

Przewodnik identyfikacji wizualnej / TVP SPORT

patronat medialny

