XXIX
OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE
O PUCHAR
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

GDAŃSK 30.11 - 1.12 2019 r.

REGULAMIN ZAWODÓW
ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MIASTA GDAŃSKA
I.

II.

MIEJSCE i TERMIN ZAWODÓW
Pływalnia SP 2 Gdańsk, ul. Marusarzówny 10
30.11-01.12.2019r.
ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY
 Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena” Gdańsk
 Szkoła Podstawowa Nr 2 Gdańsk – Morena
 Urząd Miejski w Gdańsku
 Pomorski Okręgowy Związek Pływacki

III.

KIEROWNICTWO ZAWODÓW
 Naczelnik zawodów Tomasz Melańczuk
 Komisja Sędziowska powołana przez Kolegium Sędziów POZP

IV.

UCZESTNICTWO
 W zawodach biorą udział zawodniczki i zawodnicy w wieku 11 - 14 lat, zgłoszeni przez klub
zrzeszony w PZP i posiadający status AKTYWNY w SEL.
 Organizator dopuszcza udział młodszych zawodników PK, w miarę wolnych miejsc
/pierwszeństwo mają uczniowie klas pływackich SP 2/.

V.

PROGRAM ZAWODÓW

30.11. (sobota)
rozgrzewka - 900 – 945 Otwarcie - 950
1.
50 m st. dowolnym kobiet
3.
100 m st. klasycznym kobiet
5.
200 m st. grzbietowym kobiet
7.
100 m st. motylkowym kobiet
9.
200 m st. dowolnym kobiet
11. 100 m st. zmiennym kobiet
13. 4 x 50 m st. zmiennym kobiet

zawody

1.12. (niedziela)
rozgrzewka - 0900 – 0950
zawody
15. 100 m st. dowolnym kobiet
17. 200 m st. klasycznym kobiet
19. 100 m st. grzbietowym kobiet
21. 200 m st. motylkowym kobiet
23. 200 m st. zmiennym kobiet
25. 4 x 50 m st. dowolnym kobiet

- 1000
2.
50 m st. dowolnym mężczyzn
4.
100 m st. klasycznym mężczyzn
6.
200 m st. grzbietowym mężczyzn
8.
100 m st. motylkowym mężczyzn
10. 200 m st. dowolnym mężczyzn
12. 100 m st. zmiennym mężczyzn
14. 4 x 50 m st. zmiennym mężczyzn

- 1000
16.
18.
20.
22.
24.
26.

100 m st. dowolnym mężczyzn
200 m st. klasycznym mężczyzn
100 m st. grzbietowym mężczyzn
200 m st. motylkowym mężczyzn
200 m st. zmiennym mężczyzn
4 x 50 m st. dowolnym mężczyzn

VI.

ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW
1. Zgłoszenie w systemie SEL do 27.11 do godz. 9.00. Po tym terminie zgłaszający Klub ponosi pełną
opłatę za zgłoszoną ilość zawodników bez możliwości wycofania i anulowania opłat za
nieobecnych na zawodach zawodników.
2. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie
prawo do zamknięcia przyjmowania zgłoszeń przed podanym terminem.

VII.
ZASADY FINANSOWANIA
1. Zawody współfinasowane przez Gminę Gdańsk.
2. Koszty zawodów pokrywają organizatorzy.
3. Zgłoszenie klubu do zawodów jest równoznaczne z zobowiązaniem się klubu do opłat finansowych
związanych z udziałem w zawodach
4. Opłata startowa wynosi 30, - zł od zgłoszonego zawodnika do zawodów, płatna na odprawie przed
zawodami bądź przelewem na konto klubu 92 1160 2202 0000 0000 5253 4542 (potwierdzenie
przelewu załączone w SEL).
VIII.
NAGRODY
1. Medale za miejsca 1-3 w każdej konkurencji indywidualnej i kategorii wiekowej.
2. Medale za miejsca 1-3 w konkurencjach sztafetowych, bez podziału na kategorie wiekowe.
3. Klasyfikacja drużynowa (pkt.: 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1; sztafety x2, w przypadku jednakowej
ilości pkt, o kolejności decyduje klasyfikacja medalowa).
4. Puchar Prezydenta Miasta Gdańska dla 3 najlepszych klubów w punktacji łącznej.
5. Puchary Prezydenta Miasta Gdańska dla najlepszej zawodniczki i zawodnika w każdej kategorii
wiekowej w klasyfikacji indywidualnej (za sumę 3 najlepszych wyników wg tabeli wielobojowej
FINA 2019, w przypadku jednakowej ilości pkt, o kolejności decyduje najlepszy wynik wg tabeli
wielobojowej).
6. Nagroda specjalna: Puchar Dyrektora SP nr 2 dla najlepszej zawodniczki i zawodnika - uczniów
szkoły.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania dodatkowych nagród.
IX.
1.
2.
3.
4.

PRZEPISY TECHNICZNE
Uczestnicy klasyfikowani będą oddzielnie w kategoriach 11, 12, 13 i 14 lat.
Pomiar czasu automatyczny.
Zawodnik ma prawo do dwóch startów w konkurencjach indywidualnych i w sztafecie jednego dnia.
Każdy klub ma prawo wystawić w konkursie 2 sztafety w wieku 11-14 lat (bez podziału na kategorie
wiekowe).

1.
2.
3.
4.
5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.
W czasie trwania zawodów obowiązują aktualne przepisy PZP.
W sprawach nierozstrzygniętych w niniejszym Regulaminie decyduje Naczelnik Zawodów.
Podczas trwania zawodów obowiązuje regulamin wewnętrzny pływalni SP 2.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw
nieszczęśliwych wypadków.

X.

Tel. kontaktowy:

Tomasz Melańczuk - 501 578 283
J. Chrościelewski - 501 514 224

