KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
MISTRZOSTW OKRĘGU PODKARPACKIEGO
DZIECI 10, 11 LAT

1. Termin i miejsce zawodów:
17.03.2018 – Kryta Pływalnia „Otylia”, Strzyżów, ul. Polna 1
- rozgrzewka godz. 8.30 – 9.15,
- start zawodów godz. 9.30
2. Organizator
Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Gospodarz: Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie
Gmina Strzyżów
3. Uczestnictwo:
3.1. Zawodnicy klubów zrzeszonych w POZP według zasad generalnych regulaminów zawodów
pływackich organizowanych przez POZP.
3.2. Zawody rozgrywane są w dwóch kategoriach wiekowych:
kategoria I – dzieci 10 lat (rocznik 2008),
kategoria II – dzieci 11 lat (rocznik 2007).
3.3. Kierownik ekipy klubowej na zawodach musi posiadać oraz udostępnić na żądanie
organizatora, ważne licencje i zaświadczenia o stanie zdrowia zawodników dopuszczające do
uprawiania pływania.
3.4. Za bezpieczeństwo i ubezpieczenie zawodników podczas zawodów odpowiedzialność
ponoszą opiekunowie i zgłaszający do udziału w zawodach.

4. Program zawodów:
I blok rozgrzewka 8.30 -9.15
9.30 - zawody
4.1
4.3
4.5
4.7
4.9

4.11
4.13
4.15
4.17
4.19
4.21

Dziewczęta
Chłopcy
100 m st. grzbietowym
4.2
100 m st. grzbietowym
50 m st. dowolnym
4.4
50 m st. dowolnym
100 m st. klasycznym
4.6
100 m st. klasycznym
50 m st. motylkowym
4.8
50 m st. motylkowym
200 m st. dowolnym
4.10
200 m st. dowolnym
Blok II rozgrzewka 14.00- 14.45
godz. 15.00 - zawody
Dziewczęta
Chłopcy
100 m st. dowolnym
4.12
100 m st. dowolnym
200 m st. klasycznym
4.14
200 m st. klasycznym
(wyłącznie 11-latki)
(wyłącznie 11-latki)
50 m st. klasycznym
50 m st. klasycznym
4.16
(wyłącznie 10-latki)
(wyłącznie 10-latki)
100 m st. motylkowym
100 m st. motylkowym
4.18
(wyłącznie 11-latki)
(wyłącznie 11-latki)
50 m st. grzbietowym
4.20
50 m st. grzbietowym
100 m st. zmiennym
4.22
100 m st. zmiennym

Dla wszystkich chętnych zawodników i trenerów uczestniczących w Mistrzostwach Okręgu
Podkarpackiego (17.03.2018) przygotowaliśmy dwa ciepłe posiłki w przerwie pomiędzy
blokami zawodów w postaci dania obiadowego i napoju w cenie 15 zł.
1 zestaw: (frytki + grillowany filet z kurczaka + surówka + napój),
2 zestaw: (ziemniaki + kotlet schabowy + surówka + napój).
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zamówienie ilości dań do dnia 14.03.2018 drogą
mailową na adres wiolad1@cstr.pl podając nazwę klubu i ilość zamawianych posiłków z
podaniem zestawu.
Bar Rabarbar znajdujący się w obiekcie Krytej Pływalni wystawia faktury VAT.
Zapraszamy do współpracy.

5. Przepisy techniczne:
5.1. Zawody zostaną przeprowadzone na pływalni 25 m, ilość torów 6.
5.2. Zawody przeprowadzane są systemem serii na czas, rozpoczynając od serii najsłabszej,
obowiązuje podział na kategorie wiekowe.
5.3. Rozstawienia zawodników do poszczególnych serii dokona Organizator na podstawie
zadeklarowanych czasów zgłoszeń po dokonaniu ich weryfikacji.
5.4. Zawodnik ma prawo startu w 5 konkurencjach, max 3 razy w bloku.

6. Nagrody:
6.1. Trzech najlepszych zawodników w każdej konkurencji i każdym roczniku otrzyma medale
i dyplomy.
6.2. Najlepszy zawodnik i zawodniczka w każdym roczniku otrzyma nagrodę rzeczową –
decydują dwa najcenniejsze punktowo wyniki wg tabel FINA.
7. Zasady finansowania:
7.1. Koszty organizacyjne pokrywa Organizator.
7.2. Koszty uczestnictwa pokrywają zainteresowane kluby.
7.3. Opłata startowa 20 zł od zawodnika.
7.4. Opłata obligatoryjna za komunikat 20 zł od klubu.
8. Zgłoszenia do zawodów:
Zgłoszenia wprowadzane za pomocą programu entry editor należy przesłać do dnia 14.03.2018
r. na adres tomasz.bachorz@op.pl .
Zaproszenie do pobrania na stronie: www.pozp.info i www.megatiming.pl
Wycofania mogą być dokonywane do dnia 16.03.2018 r. do godz. 12:00 wyłącznie
mailowo. Po tym terminie opłata startowa będzie pobierana zgodnie ze zgłoszeniem.
9. Postanowienia końcowe:
- w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje organizator zawodów,
- podczas zawodów obowiązują przepisy PZP.

Organizator
Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki

