INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1. Biuro zawodów i weryfikacja
Biuro zawodów w dn. 10.06.2021 r. będzie otwarte w godz. 15:00-20:00 w Aqua Lublin
(Al. Zygmuntowskie 4, sala konferencyjna na parterze). Odbiór pakietów startowych odbywa się
wyłącznie przez kierownika drużyny.
Weryfikacja będzie odbywała się w godz. 15:30-20:00. O godzinie 20:00 weryfikacja zostanie
zakooczona, a zawodnicy, którzy nie stawią się na weryfikację w wyznaczonym terminie nie zostaną
zweryfikowani i dopuszczeni do zawodów.
W biurze zawodów obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.

2. Odprawa techniczna
W odprawie technicznej udział może wziąd jeden kierownik drużyny. Odprawa techniczna będzie
skrócona do koniecznego minimum. Listy startowe będą dostępne na stronie:
http://livetiming.pl/contest/1ccae93c-823a-427d-957f-79798fe14f69
Listy startowe nie będą drukowane dla poszczególnych drużyn. Podczas odprawy technicznej należy
zachowad bezpieczny dystans społeczny oraz zasłonid nos i usta.

3. Zakwaterowanie i posiłki
W hotelach należy przestrzegad zasad reżimu sanitarnego.
Śniadania będą wydawane w hotelach zgodnie z tamtejszym harmonogramem.
Obiady i kolacje będą wydawane w restauracji „Prosto z mostu” w Aqua Lublin:
- obiad: piątek w godz. 11:00-15:00, sobota w godz. 11:00-14:00
- kolacja w godz. 17:00-20:00
Obiady i kolacje będą wydawane na podstawie talonów zamieszczonych na identyfikatorze uczestnika.
Przed pobraniem posiłku należy zająd wolne miejsce przy stoliku. W przypadku braku wolnych miejsc
należy poczekad przed restauracją.
W restauracji obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust do momentu zajęcia miejsca przy stoliku.

4. Przebieg zawodów
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z harmonogramem mistrzostw (załącznik do tego dokumentu),
który szczegółowy znajduje się na stronie:
http://livetiming.pl/contest/1ccae93c-823a-427d-957f-79798fe14f69
Na obiekcie obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania nosa i ust. Nie dotyczy to zawodników, którzy
w danej chwili przebywają na trybunach w wyznaczonych miejscach, uczestniczą w swoich
konkurencjach lub są w trakcie rozgrzewki.
Rozgrzewka będzie odbywała się na dwóch basenach: Aqua Lublin i strefa H20 (wejście przez Aqua
Lublin).
Podczas danego bloku zawodów na obiekcie mogą przebywad wyłącznie osoby, które startują w danym
bloku oraz trener/kierownik drużyny. Przed wejściem do szatni będzie kontrolowana temperatura
uczestników oraz weryfikowana lista imienna. Trybuny będą zamknięte dla kibiców, a transmisja live
będzie prowadzona przez livetimining.pl. Link do poszczególnych relacji z bloków będą udostępniane
na Facebook: https://www.facebook.com/ampplyw
Każdy zawodnik otrzyma kluczyk do szafki na cały czas trwania zawodów. Zabrania się pozostawania
rzeczy po zakooczonym bloku zawodów, ponieważ szafki będą otwierane i dezynfekowane.
Zostaną utworzone dwa oddzielne pokoje do zbiórki przed startem serii. Należy stawid się w nich
z odpowiednim wyprzedzeniem oraz zachowad bezpieczny dystans społeczny.
Należy ograniczyd wizyty w biurze zawodów oraz w sekretariacie sędziowskim do absolutnego
minimum. O ile jest to możliwe wszystkie sprawy prosimy załatwiad telefonicznie:
- sprawy sportowe: Piotr Bujak tel. 510-089-179
- sprawy związane z zakwaterowaniem: Wojciech Staoko tel. 500-766-619
- sprawy organizacyjne: Paweł Danielczuk tel. 531-925-395

Dekoracje zwycięzców będą odbywad się po zakooczeniu bloku.
Dekoracja w klasyfikacji generalnej będzie odbywała się na podium głównym znajdującym się
w centralnej części basenu.
Dekoracja w klasyfikacji typów uczelni będzie odbywała się na podium bocznym znajdującym się po
stronie basenu rozgrzewkowego.
Klasyfikacja drużynowa generalna i w typach uczelni odbędzie się na podium głównym. Puchary
i medale odbiera jeden przedstawiciel danej drużyny.
Zostanie udostępniony na Facebook AMP w pływaniu dokument google, który na bieżąco będzie
uzupełniany o nazwiska zwycięzców w klasyfikacji generalnej oraz typów uczelni.
Na dekoracjach obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust.
Pozostałe procedury bezpieczeostwa:
https://ampy.pl/aktualnosci/508-covid-19-aktualne-dokumenty/
http://www.polswim.pl/procedury-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-covid-19

Życzymy wszystkim sukcesów sportowych!

Załącznik

HARMONOGRAM MISTRZOSTW
10.06.2021 r. (czwartek)
15.00-20.00 Biuro zawodów
15:30-20:00 Weryfikacja zawodników
20.00-20.30 Odprawa techniczna
16:30-20:30 Rozpływanie
17.00-21.00 – Kolacja
11.06.2021 r. (piątek)
8.00 Rozgrzewka
9.00 I Blok (100m dow. KiM, 100 klas. KiM, 4x50 dow. KiM)
11.00-15.00 – Obiad
11.30 Rozgrzewka
12.30 II Blok (50 grzb. KiM, 100 mot. KiM)
14.30 Rozgrzewka
15.30 Uroczyste Otwarcie
15.50 III Blok (100 grzb. KiM, 50 dow. KiM, 4x50 zm. KiM)
17.00-21.00 – Kolacja
12.06.2021 r. (sobota)
8.00 Rozgrzewka
9.00 IV Blok (50 klas. KiM, 50 mot. KiM, 100m zm. KiM, 4x50 dow. MIX)
11.00-14.00 – Obiad

