KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MIĘDZYWOJEWÓDZKICH
DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW 13 LAT
W PŁYWANIU
I RUNDA

MKS-SMS „Victoria” Racibórz
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
47-400 RACIBÓRZ
ul. Kozielska 19

1.




Organizatorzy
Śląski Okręgowy Związek Pływacki w Katowicach
MKS-SMS Victoria Racibórz
ZSOMS Racibórz

2. Miejsce i termin zawodów
 Pływalnia ZSOMS w Raciborzu ul. Śląska 3
 Termin 24-25.03.2017 r. piątek /sobota
3. Uczestnictwo
 W zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy biorący udział w
Ogólnopolskim Sprawdzianie Wytrzymałości i Wszechstronności dla13-latków .
 Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych oraz w sztafecie
w każdym bloku.
 Prowadzony będzie indywidualny ranking ogólnopolski oddzielnie dla każdej
konkurencji oraz ranking sztafet – jako podstawa utworzenia klasyfikacji drużynowej.
 Do klasyfikacji drużynowej klubu liczone są 2 najlepsze wyniki w każdej konkurencji
indywidualnej dziewcząt i chłopców oraz 2 najlepsze wyniki zespołów sztafetowych
(sztafety formowane są bez względu na płeć czyli może być mieszana w dowolny
sposób lub składać się z zawodników jednej płci). Stosowana jest punktacja FINA
obowiązująca w danym roku.
 Każdy zawodnik musi posiadać aktualną licencję PZP oraz badania lekarskie.

4. Nagrody i ocena zawodnika
 Wg informatora PZP
5. Program zawodów

Zgłoszenie do 19.03.2017 (Niedziela)
( konkurencje 1 - 18 w zaproszeniu Entry Editor – Splash)

I Blok 24.03.2017 Piątek

1
3
5
7
9

Rozgrzewka

9.00 – 9.55

Zawody

10.00

DZIEWCZĘTA
CHŁOPCY
100 m st. motylkowym
2 100 m st. motylkowym
100 m st. klasycznym
4 100 m st. klasycznym
200 m st. grzbietowym
6 200 m st. grzbietowym
400 m st. dowolnym
8 400 m st. dowolnym
4x50m st. zmiennym (bez względu na płeć)

II Blok 25.03.2017 Sobota

10
12
14
16
18

Rozgrzewka

9.00 – 9.55

Zawody

10.00

DZIEWCZĘTA
CHŁOPCY
100 m st. dowolnym
11 100 m st. dowolnym
200 m st. klasycznym
13 200 m st. klasycznym
100 m st. grzbietowym
15 100 m st. grzbietowym
200 m st. zmiennym
17 200 m st. zmiennym
4x50m st. dowolnym (bez względu na płeć)

6. Zgłoszenie do zawodów
Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełna datę
urodzenia (dd/mm/rrrr), nazwę klubu, dystans i konkurencje, najlepszy wynik.

NUMER LICENCJI ZAWODNIKA
Obowiązuje zgłoszenie z programu Entry Edytor – Splash
Wygenerowany plik LENEX z programu Entry Edytor Splash należy przesłać
na adres poczty e-mail:

rafalb001@poczta.onet.pl
UWAGA : Terminy zgłoszeń do dnia 19.03.2017 (niedziela) do godziny 22.00

Wszystkie zgłoszenia do zawodów po terminie nie będą przyjmowane !!!
Lista startowa zostanie umieszczona na stronie: www.megatiming.pl
Wyniki będą publikowane na bieżąco w Internecie na stronie www.megatiming.pl

Skreślenia zawodników można dokonywać do dnia
22.03.2017 r. do godziny 20:00
7.




Przepisy techniczne
Zawody zostaną przeprowadzone na pływalni 25 m / 6 torów.
Zawody są rozgrywane seriami na czas.
Zawodnik do końca całej edycji reprezentuje barwy tego samego klubu.

Zawodnicy zostaną rozstawieni na podstawie czasów z rankingu europejskiego
z ostatnich 15 miesięcy

TOR 1 JEST TOREM JEDNOKIERUNKOWYM PRZEZNACZONYM NA SKOKI STARTOWE DO WODY.
SKOKI DO WODY W INNYCH MIEJSCACH SĄ NIEDOPUSZCZALNE POD GROŻBĄ WYKLUCZENIA
Z ZAWODÓW!!!

8.



9.



Zasady finansowania
Opłata za komplet komunikatów 20 zł.
Opłata startowa za zawodnika 30 zł.
Opłata startowa za zgłoszony zespół sztafetowy 10 zł.
Postanowienia końcowe
Na zawodach obowiązują przepisy PZP i FINA
W sprawach nie objętych regulaminem , komunikatem organizacyjnym decyduje
naczelnik zawodów.
 Nie dopuszcza się dodatkowych wyścigów poza konkursem.
10. Kontakt z organizatorem
 Zgłoszenia , lista startowa , wyniki - Rafał Bałys
664 725830
 Organizacja
- Sławomir Szwed
602 485 924

Do zobaczenia w Raciborzu

