KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
MIĘDZYNARODOWEGO PUCHARU DYREKTORA SMS KRAKÓW
w ramach zawodów z cyklu Grand Prix Małopolski
pod patronatem: Urzędu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa
1. Termin zawodów: 28 luty -01 marzec 2015
2. Miejsce zawodów: Kryta Pływalnia ZSOMS w Krakowie ul. Grochowska 20
3. Informacje techniczne:
 Pływalnia 25m; 6 torów, temperatura wody: 27C
 Pomiar czasu: automatyczny
 Zawody rozgrywane będą zgodnie z przepisami FINA i PZP
4. Organizator zawodów:
 Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie
 UKS SMS Galicja Kraków
 Małopolski Okręgowy Związek Pływacki
5. Kierownictwo zawodów:
 Naczelnik zawodów: Janusz Żyłka-Żebracki
 Delegat MOZP:
6. Zasady finansowania:
 Koszty organizacyjne pokrywa organizator
 Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny
 Opłata startowa wynosi 10zł od każdego zgłoszonego startu
7. Zasady uczestnictwa: w zawodach mają prawo startu zawodnicy posiadający
aktualną licencje zawodniczą i badania lekarskie, urodzeni w 2001 roku i starsi
8. Kategorie wiekowe:
 I kategoria – zawodnicy 14-letni
 II kategoria – zawodnicy 15/16-letni
 III kategoria – zawodnicy 17-lat i starsi
9. Zgłoszenie do zawodów: należy przesłać w postaci pliku lenex na adres
robertbrus@poczta.onet.pl
 Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia
(DD/MM/RRRR), nazwę klubu, numer licencji, dystans, konkurencję oraz
najlepszy wyniki uzyskany w ostatnich 15 miesiącach
 Termin zgłoszeń upływa w poniedziałek 23 lutego o godzinie 21.00
10. Regulamin rozgrzewki:
 Tor 6 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym również na starty.
Wykonywanie startów ze słupka w innych miejscach jest niedopuszczalne pod
groźbą wykluczenia z zawodów
 Pływalnia jest udostępniona do rozgrzewki na 90 minut przed rozpoczęciem
danego bloku zawodów
11. Nagrody:
 W każdej konkurencji indywidualnej przyznaje się medale i dyplomy oraz
drobny upominek dla 3 najlepszych zawodników w każdej kategorii.
 Puchar dla najlepszej drużyny w każdej kategorii wiekowej za największą
liczbę zdobytych punktów wg klucza: Im – 9pkt., IIm. – 7pkt., …VIIIm. – 1pkt.




Nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych zawodników w kategorii I i II za
sumę punktów z dwóch startów wg punktacji FINA
Nagrody finansowe dla trzech najlepszych zawodników w kategorii III (open)
za sumę punktów FINA uzyskanych przez zawodnika w dwóch startach w
następujących blokach konkurencji:
blok
styl
dystans
1
Motylkowy
50,100,200
2
Grzbietowy
50,100,200
3
Klasyczny
50,100,200
4
Dowolny
50,100,200,400
5
Zmienny
100,200,400

12. Program zawodów:
1 blok zawodów – sobota 28 luty 2015r.
Rozgrzewka: 7.00-8.20
Zawody: 8.30
kobiety
1.
50m. dowolnym
3.
50m. klasycznym
5.
100m. motylkowym
7.
200m. dowolnym
9.
200m. grzbietowym
11.
400m. zmiennym

2.
4.
6.
8.
10.
12.

mężczyzn
50m. dowolnym
50m. klasycznym
100m. motylkowym
200m. dowolnym
200m. grzbietowym
400m. zmiennym

2 blok zawodów – sobota 28 luty 2015r.
Rozgrzewka: 14.30-15.50
Zawody: 16.00
kobiety
mężczyzn
13.
50m. motylkowym
14.
50m. motylkowym
15.
50m. grzbietowym
16.
50m. grzbietowym
17.
400m. dowolnym
18.
400m. dowolnym
19.
200m. klasycznym
20.
200m. klasycznym
21.
200m. zmiennym
22.
200m. zmiennym
23.
4x50m. dowolnym mix

Rozgrzewka: 8.00-9.20
Zawody: 9.30
kobiety
24.
200m. motylkowym
26.
100m. dowolnym
28.
100m. grzbietowym
30.
100m. klasycznym
32.
100m. zmiennym
34.

mężczyzn
25.
200m. motylkowym
27.
100m. dowolnym
29.
100m. grzbietowym
31.
100m. klasycznym
33.
100m. zmiennym
4x50m. zmiennym mix

13. Zakwaterowanie i wyżywienie:
 Zainteresowane ekipy zakwaterowaniem podczas zawodów proszone są o
kontakt elektroniczny na adres robertbrus@poczta.onet.pl lub telefoniczny
+48606462358 do dnia 13 luty 2015r.
 Istnieje możliwość wyżywienia podczas zawodów:
- śniadanie – 12,00zł
- obiad – 20,00zł
- kolacja – 15,00zł
Zamówienie
na
wyżywienie
prosimy
przesyłać
na
adres
robertbrus@poczta.onet.pl do dnia 23 luty 2015r.
14. Postanowienia końcowe
 Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania aktualnych badań
lekarskich. Za ich posiadanie czyni się odpowiedzialnymi trenerów lub
kierowników ekipy
 Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień
niniejszego komunikatu oraz Regulaminu zawodów
 W sprawach nie ujętych w komunikacie decyduje Naczelnik Zawodów
 W miarę pozyskania środków pula nagród może wzrosnąć
 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godziny rozpoczęcia bloków
zawodów ze względu na liczbę startujących.

