KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Międzywojewódzkich Drużynowych
Mistrzostw Młodzików 12 lat II RUNDA
Mielec 02.06.2018 r.

1. Termin i miejsce zawodów:
- 02.06.2018
- kryta pływalnia MOSiR Mielec, ul. Powstańców Warszawy 2
2. Organizator:
- Polski Związek Pływacki
- Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki
- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
3. Uczestnictwo
(wg zasad generalnych).
3.1. W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy:
- klubów zrzeszonych w Świętokrzyskim i Podkarpackim Okręgowym Związku
Pływackim,
- zgłoszeni przez klub,
- posiadający aktualne licencje zawodnicze i badania lekarskie,
- posiadający ubezpieczenie klubowe NNW,
- w zawodach mają prawo startu zawodnicy 12 letni.

4. Program zawodów
02.06.2018 – I Blok godz. 9:00 – rozgrzewka i odprawa techniczna Start 10:00
1.
3.
5.

DZIEWCZĘTA
100 m stylem motylkowym
100 m stylem klasycznym
200 m stylem grzbietowym

2.
4.
6.

CHŁOPCY
100 m stylem motylkowym
100 m stylem klasycznym
200 m stylem grzbietowym

7. 400 m stylem dowolnym
8. 400 m stylem dowolnym
9. Sztafeta 4x50 stylem dowolnym wszystkie bez względu na płeć
02.06.2018. – II Blok rozgrzewka godz. 14:00 – Start 15:00
10. 100 m stylem dowolnym
12.
14.
16.
18.

11. 100 m stylem dowolnym

200 m stylem klasycznym
13. 200 m stylem klasycznym
100 m stylem grzbietowym
15. 100 m stylem grzbietowym
200 m stylem zmiennym
17. 200 m stylem zmiennym
Sztafeta 4x50 m stylem zmiennym wszystkie bez względu na płeć

5. Przepisy techniczne
5.1. Zawody przeprowadzane na pływalni 25 - metrowej.
5.2. Zawody przeprowadzane seriami na czas od najwolniejszej do najszybszej.
Rozstawienia serii wszystkich konkurencji dokonana Organizator
Wykonawczy na podstawie zweryfikowanych czasów zgłoszeń.
5.3. Program zawodów musi być identyczny jak wyżej opublikowany, nie
można zmieniać kolejności konkurencji.
5.4. Każdy zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych i
sztafecie w każdym bloku zawodów.
5.5. Prowadzony będzie indywidualny ranking ogólnopolski, oddzielnie dla
każdej konkurencji oraz ranking sztafet. Rankingi te nie będą publikowane
a posłużą tylko do utworzenia ogólnopolskiej klasyfikacji
drużynowej.
5.6. Do klasyfikacji drużynowej klubu liczone są 2 najlepsze wyniki w
każdej konkurencji indywidualnej dziewcząt i chłopców oraz 2 najlepsze wyniki
zespołów sztafetowych (sztafety składają się z dowolnych zawodników, bez
względu na płeć, czyli może
być mieszana w dowolny sposób lub składać się z zawodników jednej płci).
5.7. Stosowana jest punktacja FINA obowiązująca w danym roku.

5.8. W terminie 10 dni po zakończeniu zawodów Organizator Wykonawczy
zobowiązany jest do przesłania protokołu z zawodów zgodnie z wzorem
stanowiącym załącznik do Regulaminu Imprez Centralnych do Zespołu Komisji
Pływania na adres Robert Brus, ul. Grochowska 20, 31-521 Kraków oraz
wyników w pliku Lenex (.lxf) i mdb. na adres robertbrus@poczta.onet.p (w celu
utworzenia rankingu ogólnopolskiego wraz z punktacjami
6. Zgłoszenia do zawodów – wg zasad generalnych
6.1. Zgłoszenia do zawodów – w formie zaproszenia w SPLASH Entry Editor
(edytor do pobrania na stronie www.splash-software.ch), należy przesłać
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.05.2018 na adres e-mail:
tomasz.bachorz@op.pl
Zaproszenie do pobrania na stronie www.pozp.info i www.megatiming.pl.
6.2. Zgłoszenie do zawodów musi zawierać: imię i nazwisko, pełną datę
urodzenia (DD/MM/RRRR), nazwę klubu, numer licencji, dystans, konkurencję
oraz najlepszy wynik uzyskany nie wcześniej niż w roku kalendarzowym
poprzedzającym imprezę.
6.3. Lista startowa zostanie umieszczona na w/w stronach.
6.4. Wycofania mogą być dokonywane do dnia 31.05.2018 do godz. 20:00.
wyłącznie mailowo. Po tym terminie opłata startowa będzie pobierana zgodnie
ze zgłoszeniem.
7. Nagrody
7.1. Dyplomy i medale dla trzech pierwszych zawodników w poszczególnych
konkurencjach.
7.2. Puchary dla trzech najlepszych drużyn.
7.3. Wyróżnionych zostanie 10 najlepszych drużyn w ogólnopolskiej klasyfikacji
łącznej I i II rundy oraz 10 trenerów drużyn w tej klasyfikacji.
8. Zasady finansowania
8.1. Koszty organizacyjne pokrywa organizator.
8.2. Koszty uczestnictwa pokrywają kluby.
8.3. Opłata startowa wynosi 30 zł od każdego zgłoszonego zawodnika
8.4. Obligatoryjna opłata za listę startową wynosi 20 zł.
8.5. Wszystkie świadczenia płatne gotówką.

9. Postanowienia końcowe – wg zasad generalnych:
9.1. Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP.
9.2. Do zawodów nie zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy nie spełniają
wymogów formalnych.
9.3. Trenerzy lub kierownicy ekip muszą posiadać w trakcie zawodów licencje
i aktualne badania lekarskie zawodników oraz ubezpieczenie klubowe.
9.4. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Naczelnik
Zawodów i Sędzia Główny.
10. Na pływalni obowiązuję bezwzględny obowiązek obuwia zmiennego,
również na trybunach dla kibiców, prosimy o stosowanie się do tego wymogu.

11. Proponujemy wyżywienie
- Restauracja na basenie NT tel. 510 857 593

Organizator:
Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki

