REGULAMIN
OTWARTE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
W RAMACH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW
12 LAT – II RUNDA

GDAŃSK 16-17.06.2017 r.
Zawody współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego

I.

ORGANIZATOR:
1.
2.
3.
4.

II.

Pomorska Federacja Sportu
Pomorski Okręgowy Związek Pływacki w Gdańsku
UKS Dwójka Morena Gdańsk
Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21 w Gdańsku.

MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW:
Zawody odbędą się na pływalni 25 metrowej Gdańsk – Morena ul. Marusarzówny 10.
dnia 16.06 (piątek)
dnia 17.06 (sobota)

III.

I blok
II blok

rozgrzewka
Otwarcie
Zawody
rozgrzewka
Zawody

godz.
godz.
godz.
godz.
godz.

09.15
09.50
10.00
09.15
10.00

-09.45
-13.00
-09.50
-13.00

UCZESTNICTWO:
1. W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy według zasad generalnych
odpowiadający następującym wymogom:
 Wiek: 12 lat.
 Posiadający aktualne badania lekarskie i licencje PZP.
 Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych i sztafecie,
w każdym bloku zawodów.

IV.

ZASADY FINANSOWANIA:
1.
2.
3.
4.

V.

Koszty organizacyjne pokrywa POZP.
Koszty uczestnictwa pokrywają kluby.
Opłata startowa wynosi 10,00 zł od startu.
Opłata za zgłoszenie klubu wynosi 20,00 zł.

PROGRAM ZAWODÓW:
I DZIEŃ

I blok

1.
3.
5.
7.
9.

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
4x50 m st. dow - „wszystkie” (bez względu na płeć)

10.
12.
14.
16.
18.

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
4 x 50 m st. zm - „wszystkie” (bez względu na płeć)

II DZIEŃ II blok

VI.

PRZEPISY TECHNICZNE:
1. Według zasad generalnych.
2. Pomiar czasu elektroniczny.

VII.

NAGRODY:
1. Nagrody za rywalizację w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa 12 lat w
pływaniu według zasad generalnych.
2. Organizatorzy przewidują następujące nagrody:
 Medale dla najlepszych zawodników w konkurencji.
 Puchar POZP dla 3 najlepszych klubów w punktacji drużynowej (punktacja wg
zasad generalnych, w przypadku jednakowej ilości pkt, o kolejności decyduje
klasyfikacja medalowa).
 Puchary dla najlepszych zawodników (suma 3 najlepszych wyników wg tabeli
wielobojowej FINA 2016, w przypadku jednakowej ilości pkt o kolejności
decyduje najlepszy wynik wg tabeli wielobojowej).
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania dodatkowych nagród.

VIII. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:
1. Zgłoszenie w pliku lxf należy przesłać na adres e-mail:
zawodyPOZP@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.06
2. Wycofania zawodników można dokonać najpóźniej do 14.06 do godz. 9.20. Po tym
terminie zgłaszający Klub ponosi pełną opłatę za zgłoszoną ilość zawodników bez
możliwości wycofania i anulowania opłat za nieobecnych na zawodach
zawodników.
3. Po opublikowaniu w internecie listy zgłoszonych zawodników zmiany mogą być
dokonane wyłącznie na odprawie technicznej i dotyczyć:
 wycofania zawodnika z konkurencji
 wpisania na miejsce wycofanego zawodnika w tej samej konkurencji innego
reprezentanta tego samego klubu
IX.

KARY REGULAMINOWE:
1. Nieterminowe przesłanie zgłoszenia spowoduje nałożenie kar pieniężnych zgodnie z
Uchwałą Zarządu POZP.
2. Kara za nieusprawiedliwioną absencję zawodnika na starcie wynosi 10,00 zł.

X.

KIEROWNICTWO I KOMISJA SĘDZIOWSKA:
1. Komisję sędziowska wyznaczy Kolegium Sędziów POZP.
2. Naczelnikiem zawodów jest p. Tomasz Melańczuk.
3. Delegatem POZP jest p. Wiesława Hryniewicz.

XI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Konferencja trenerów odbędzie się w dniu 16.06 o godzinie 09.20.
2. W zawodach obowiązują aktualne przepisy pływania PZP.
3. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Delegat POZP, który jest
jednocześnie przewodniczącym Komisji Odwoławczej.
4. Podczas trwania zawodów obowiązuje regulamin wewnętrzny pływalni ZKPiG nr 21.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i
następstw nieszczęśliwych wypadków.

