ZAWODY PŁYWACKIE
Pod Patronatem Prezydenta Miasta Sopotu
Memoriał Andrzeja Pawińskiego

REGULAMIN
1. Cel imprezy:
1. popularyzacja sportu pływackiego wśród dzieci i młodzieży
2. wzajemna współpraca i przyjaźń między klubami
3. podsumowanie dotychczasowej pracy treningowej
2. Organizator :
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie
3. Termin i miejsce zawodów :
21 października 2017r. (sobota)
pływalnia ( 25 m, 6 torów) MOSiR w Sopocie, ul. Haffnera 57
4. Uczestnictwo :
W zawodach mają prawo startu zawodnicy odpowiadający następującym wymogom:
- zgłoszeni przez klub lub PZP
- posiadają licencję
- posiadają aktualne badania lekarskie,

- urodzeni w latach 2006-2000
5. Program zawodów :



rozgrzewka - 14.00-14.45
zawody
- 14.50

1. 100 m stylem dowolnym dziewcząt
2. 100 m stylem dowolnym chłopców
3. 100 m stylem motylkowym dziewcząt
4. 100 m stylem motylkowym chłopców
5. 100 m stylem grzbietowym dziewcząt
6. 100 m stylem grzbietowym chłopców
7. 100 m stylem klasycznym dziewcząt
8. 100 m stylem klasycznym chłopców
9. 400 m stylem dowolnym dziewcząt (minimum: 5:10.00-rankingi)
10. 400 m stylem dowolnym chłopców (minimum: 4:57.00-rankingi)

6. Przepisy techniczne
1. W czasie trwania zawodów obowiązują aktualne przepisy Polskiego Związku
Pływackiego,
2. Zawody przeprowadzone zostaną seriami na czas,
3. Zawody odbywają się z zastosowaniem przepisu o jednym starcie,
4. Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach,
5. Zawody zostaną rozegrane w następujących kategoriach wiekowych:
2006, 2005, 2004, 2003 2002, 2001, 2000
Nagrody:
Puchar i nagroda rzeczowa dla najlepszej zawodniczki i zawodnika zawodów wg punktacji
wielobojowej za 2 najlepsze wyniki (oddzielnie dla każdej kategorii wiekowej).
7. Zgłoszenie do zawodów:
Zgłoszenie w pliku .lxf należy przesłać na adres e-mail: zawodyPOZP@gmail.com w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.10.2017 r.
Proszę potwierdzić ważność badań lekarskich!
Pływalnia może pomieścić maksymalnie 200 zawodników, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń!
8. Zasady finansowania :
a)
b)
c)
d)

koszty zawodów pokrywają organizatorzy
koszty uczestnictwa pokrywają kluby biorące udział w zawodach
opłata startowa wynosi 25 zł od zawodnika
opłata za udział klubu (lista startowa i komunikat) wynosi 30 zł

9. Postanowienia końcowe :
a) w czasie trwania zawodów obowiązują aktualne przepisy Polskiego Związku
Pływackiego
b) w sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Sędzia Główny w
porozumieniu z Naczelnikiem Zawodów
c) odprawa techniczna odbędzie się podczas rozgrzewki o godz. 14.00 w szatni trenerów
przy głównym holu pływalni
d) za wypadki, zguby, zniszczenia i kradzieże Komitet Organizacyjny nie odpowiada
kontakt z trenerem Miłoszem Stachowicz tel. 0609 680 803

