Toruń miastem sportu.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
OGÓLNOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WYTRZYMAŁOŚCI I WSZECHSTRONNOŚCI
W PŁYWANIU DZIECI 11 LAT I MŁODZIKÓW 12 LAT

1. Organizator:
• Kujawsko-Pomorski Związek Pływacki w Toruniu
• MTKP Delfin Toruń
• Szkoła Podstawowa nr 18
2. Miejsce i termin zawodów:
• pływalnia Szkoły Podstawowej nr 18 ul. Wyszyńskiego 1/5 87-100 Toruń,
• termin zawodów: 29.11.2019 r (piątek)
• długość pływalni – 25 m,
• temperatura wody - 28°C,
• pomiar czasu – ręczny,
• ilość torów – 5
• naczelnikiem zawodów jest Maciej Bukowski Tel. 607 038 545
3. Uczestnictwo w zawodach:
• w zawodach mają prawo wystartować zawodnicy urodzeni w latach 2008
oraz 2007 (według zasad generalnych)
• każdy zawodnik jest obowiązany do startu we wszystkich konkurencjach
przewidzianych dla jego kategorii wiekowej,
• każdy zawodnik musi posiadać aktualną licencję zawodnika oraz aktualne
badania lekarskie (status aktywny w systemie SEL),
• zgłoszeni przez klub sportowy lub szkołę,

4. Program zawodów:
Rozgrzewka – 9.30
Rozpoczęcie zawodów – 10.00
Dziewczęta
Chłopcy
4.1 200 m stylem zmiennym – 11 i 12 lat 4.2 200 m stylem zmiennym – 11 i 12 lat
4.3 400 m stylem dowolnym – 11 lat
4.4 400 m stylem dowolnym – 11 lat
4.5 800 m stylem dowolnym – 12 lat
4.6 800 m stylem dowolnym – 12 lat
5. Zgłoszenia do zawodów:
Zgłoszenia do zawodów w systemie SEL terminie do 25.11.2019 r.
6. Zasady finansowania:
• koszty organizacji zawodów ponosi organizator,
• na zawodach obowiązuje opłata startowa w wysokości 30,00 PLN od
każdego zgłoszonego zawodnika oraz opłata zgłoszeniowa od każdego klubu
w wysokości 20,00 PLN,
7. Postanowienia końcowe:
• zawody zostaną rozegrane seriami na czas,
• uczestnictwo w sprawdzianie jest warunkiem dopuszczenia do startu w
Drużynowych Mistrzostwach Młodzików 12 - 13 lat w następnym roku
kalendarzowym,
• Komisja Pływania PZP sporządzi listę zawodników dopuszczonych do
udziału w Drużynowych Mistrzostwach Młodzików 12-13 lat, która
zostanie opublikowana na stronie PZP do dnia 31 stycznia następnego
roku kalendarzowego,
• wyniki potwierdza OZP i przesyła do Komisji Pływania PZP
• organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania zawodów,
• na pływalni obowiązuje obuwie zamienne,
• ze względu za brak trybun liczba miejsc na niecce jest ograniczona,
• zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZP i FINA
• w sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w
porozumieniu z naczelnikiem zawodów,
• na zawody nie została powołana komisja odwoławcza.

Prezes KPZPł.
Maciej Bukowski

