IV Elbląska Jesień Pływacka z
okazji jubileuszu 15 lat
UKP Jedynka
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1. ORGANIZATORZY
• Uczniowski Klub Pływacki „JEDYNKA” w Elblągu
• Urząd Miasta w Elblągu
2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW - 26.10.2019r.
Pływalnia Kryta CRW „Dolinka” w Elblągu, ul Moniuszki 25
Długość basenu – 25 metrów
Ilość torów – 8. Temperatura wody 27 ºC
Pomiar czasu elektroniczny
ADRES DO KORESPONDENCJI
• Uczniowski Klub Pływacki „JEDYNKA” w Elblągu, ul. Daszyńskiego 1
• Kontakt: ukp1elblag@interia.pl
3. UCZESTNICTWO
W zawodach mają prawo startu zawodnicy:
• Urodzeni w roku: 2004 i starsi, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i młodsi
• Posiadający aktualne badania lekarskie
• Klubów zrzeszonych w PZP i zaprzyjaźnionych z organizatorem UKP „Jedynka” Elbląg
• Zgłoszeni do zawodów przez klub w systemie SEL
• Każdy zawodnik ma prawo startu w 3 konkurencjach (punktowane są 2 najlepsze starty)
• Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas (na zakładkę)
• Rozstawienie zawodników w poszczególnych seriach nastąpi na podstawie nadesłanych
zgłoszeń.
4. PROGRAM ZAWODÓW
• Rozpływanie w godzinach 9:00 – 9:40
godz. 9:00 – 9:20 dziewczęta; godz. 9:20 – 9:40 chłopcy
• Uroczyste otwarcie 9:45 – 9:55
• Rozpoczęcie zawodów godzina 10:00
• Zakończenie zawodów godzina 17:30

Lp.
1.
3.
5.
7.

Dziewczęta/ Chłopcy
100m st. dowolnym 2009 i starsi
100m st. motylkowym 2008 i starsi
100m st. klasycznym 2009 i starsi
100m st. zmienny 2009 i starsi

Lp.
2.
4.
6.
8.

Dziewczęta/ Chłopcy
50m st. klasycznym
50m st. dowolnym
50m st. grzbietowym
50m st. motylkowym

9. 200m st. dowolnym 2008 i starsi
10 100m st. grzbietowym 2009 i starsi
11 6x50m st. dowolnym
Sztafeta: skład drużyny 6-osobowy, może być mieszany, wg. kategorii wiekowej z pkt.3.
Start od najmłodszych do najstarszych roczników. Dozwolony jest start młodszego zawodnika, ale tylko
pod warunkiem, że klub nie zgłosił do naszych zawodów żadnego zawodnika z danego rocznika.
5. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z potwierdzeniem ważności badań lekarskich zawodników na
czas trwania zawodów.
Zgłoszenia do zawodów dokonywane są za pośrednictwem systemu SEL PZP przez osobę
uprawnioną – Administratora z ramienia podmiotu zgłaszającego do 19.10.2019 r. do godz.20:00.
Zgłoszenia dla zawodników 9 letnich /bez licencji/ w pliku zaproszenie.lxf
programie SPLASH ENTRY EDITOR do pobrania na stronie www.megatiming.pl

wygenerowanym w

Zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail: elachodyna@poczta.fm
do dnia 19.10.2019r. do godz. 20:00 (kontakt: Elżbieta Chodyna tel.600 215 732).
Wykreślenia przyjmujemy do dnia 23.10.2019 r. do godz. 20:00
Ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.
Nie przewidujemy startów PK.
6. ZASADY FINANSOWANIA
• Koszty organizacyjne pokrywa organizator
• Koszty uczestnictwa pokrywają kluby
• Opłata startowa wynosi 45 zł od zawodnika, płatne przed zawodami w biurze zawodów
7. NAGRODY
• Trzy pierwsze zawodniczki i trzech pierwszych zawodników w każdej konkurencji
i kategorii wiekowej otrzyma dyplomy i medale.
• Trzy pierwsze zawodniczki i trzech pierwszych zawodników w każdej z 6 kategorii
wiekowych (2004 i starsi – 2009 i młodsi) w klasyfikacji końcowej zostaną nagrodzeni
pucharami (za 2 najwyżej punktowane starty) oraz trenerzy najlepszych zawodników.
• Nagrodzone pucharami zostaną 3 najlepsze kluby (suma punktów wielobojowych za starty
indywidualne)
• Słodkie upominki dla wszystkich uczestników zawodów
8. SPRAWY RÓŻNE
• Za posiadanie ważnych badań lekarskich odpowiedzialność ponoszą kierownicy ekip
• Zawody będą przeprowadzone w/g. przepisów FINA i PZP
• Komisję sędziowską wyznaczy Kolegium Sędziów W-M OZP w porozumieniu z
organizatorem
• W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny zawodów w porozumieniu
z organizatorem.
• Zawodnicy zobowiązani są do stosowania strojów pływackich zgodnie z aktualnymi
przepisami FINA i PZP.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE do Elbląga UKP „Jedynka” Elbląg

