Zawody Pływackie Dzieci
z okazji

100-nej rocznicy
odzyskania przez Polskę Niepodległości
Pod patronatem burmistrza Ropczyc

1.

Termin i miejsce zawodów:

2.

- Sobota 16.06.2018r. godz. 9.00 - rozgrzewka, godz. 9.45 - Zawody
- pływalnia RCSiR w Ropczycach
Organizator:
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki FALA Ropczyce
- Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji

3.

Uczestnictwo:
- w zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy urodzeni w 2007 i młodsi
- kategorie wiekowe:
kat. I – rocznik 2007
kat. II – rocznik 2008
kat. III – rocznik 2009 i mł.
- starty bez ograniczeń
Każdy zawodnik startujący w zawodach musi posiadać ważne badania lekarskie,
za które odpowiedzialni są trenerzy zawodników i kierownicy drużyn.

4.

Program zawodów:

9:45 – start zawodów, 9:00 - rozgrzewka
Dziewczęta
Chłopcy
1. 50m st. dowolnym
2. 50m st. dowolnym
3. 50m st. grzbietowym
4. 50m st. grzbietowym
5. 50m st. klasycznym
6. 50m st. klasycznym
7. 100m st. grzbietowym
8. 100m st. grzbietowym
9. 50m st. motylkowym
10. 50m st. motylkowym
11. 100m st. dowolnym
12. 100m st. dowolnym
13. 100m st. klasycznym
14. 100m st. klasycznym
15. 100m st. zmiennym
16. 100m st. zmiennym
5.

Przepisy techniczne:
- pływalnia dł. 25 m, 6 torów, temp. wody 27oC, pomiar czasu ręczny

6.

Nagrody:
Trzech pierwszych zawodników w poszczególnych konkurencjach w każdej kategorii
wiekowej otrzyma medal oraz dyplom. Zawodnicy z miejsc 4-6 w każdej konkurencji i
kategorii wiekowej otrzymają dyplomy.
Puchary dla 6-ciu zespołów w klasyfikacji drużynowej (punktuje dwóch zawodników
w każdej kategorii wiekowej dz i ch).
Każdy zawodnik z rocznika 2009 i mł otrzyma dyplom uczestnictwa w zawodach.
Puchary oraz drobne upominki dla najlepszych zawodników z każdej kategorii
wiekowej (suma dwóch najlepszych wyników wg tabeli FINA).

7.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia do zawodów w formie elektronicznej należy przesłać do dnia 13.06.2018r.
na adres e-mali: tomasz.bachorz@op.pl.
Komunikat i zaproszenie do pobrania na stronach www.fala.ropczyce.info,
www.pozp.info, www.megatiming.pl .
Lista zgłoszonych zawodników zostanie zamieszczona na w/w stronach w dniu
14.06.2018r., natomiast lista startowa będzie dostępna w dniu 15.06.2018r.
- kontakt Tomasz Bachórz tel. 693 971 777 Jerzy Chmura tel. 602 422 661
Zasady finansowania:
9.1. opłata startowa 10 zł od startu zawodnika
9.2. opłata obligatoryjna za komunikat 20 zł

9.

10 . Postanowienia końcowe:
w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje organizator zawodów
podczas zawodów obowiązują przepisy PZP

