Ogólnopolskie Zawody Pływackie
9. Urodziny Term Maltańskich
Rocznik 2008 i młodsi

1. Termin i miejsce zawodów: 10.10.2020, Termy Maltańskie (ul. Termalna 1, Poznań).
Organizator zawodów: Termy Maltańskie.
Naczelnik zawodów: p. Andrzej Olszewski.
2. Uczestnictwo: w zawodach biorą udział zawodnicy z trzech grup wiekowych, zgłoszeni przez
kluby:


grupa A – rocznik 2008,



grupa B – rocznik 2009,



grupa C – rocznik 2010 i młodsi.

3. Warunki techniczne: basen 25 m, elektroniczny pomiar czasu.
4. Program zawodów: 10:15 rozgrzewka, 11:00 rozpoczęcie zawodów:

Nr konkurencji
(K–M)

Dystans
(m)

Styl

Nr konkurencji
(K–M)

Dystans
(m)

Styl

1–2

100 dowolny

15–16

50 dowolny

3–4

100 zmienny

17–18

50 grzbietowy

5–6

100 klasyczny

19–20

50 motylkowy

7–8

100 grzbietowy

21–22

200 zmienny

9–10

100 motylkowy

23–24

200 klasyczny

400 dowolny

25–26

200 dowolny

27–28

200 grzbietowy

11–12
13–14

50 klasyczny

5. Nagrody. Pięcioro najlepszych zawodniczek i zawodników w każdej grupie wiekowej
otrzyma nagrody rzeczowe. O kolejności decyduje suma zdobytych punktów FINA w dwóch
najlepszych startach. W przypadku jednakowej sumy punktów o kolejności decyduje
najwyższy wynik punktowy w jednej z konkurencji.
6. Dyplomy. na stronie zawodów (www.megatiming.pl – zawody okręgowe) w dniach 09.10 –
16.10.2020 dostępne będą wzory dyplomu uczestnika i dyplomu za zajęte miejsce. Dyplomy
można pobrać, wypełnić i wydrukować we własnym zakresie.
7. Opłata startowa wynosi 50 zł od zawodnika i uprawnia do trzech startów. Opłatę należy
uiścić w biurze zawodów czynnym w godz. 9:00–11:30.
8. Zgłoszenia do zawodów dokonywane są za pośrednictwem systemu SEL przez osobę
uprawnioną – Administratora Klubu – w terminie do 07.10.2020 do godziny 20:00.
Warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest posiadanie statusu
AKTYWNY. Po tym terminie nie ma możliwości wycofania zgłoszeń, a zgłaszających
obowiązuje wysokość opłaty startowej jak w zgłoszeniu.
9. Obowiązuje limit 250 zawodników. System SEL nie będzie przyjmował kolejnych zgłoszeń
po osiągnięciu tej liczby zgłoszonych zawodników.
10. Postanowienia organizacyjne:
A Trenerzy zobowiązani są do złożenia w biurze zawodów przed ich rozpoczęciem
podpisanej deklaracji (załącznik 1).
B W trakcie rozgrzewki i zawodów wolno korzystać wyłącznie z torów udostępnionych
przez organizatora. Tylko podczas rozgrzewki dostępne będą tory na dwóch basenach
25 m, tory 0 i 9 przeznaczone będą wyłącznie do ćwiczenia startów.
C W obiekcie obowiązuje noszenie maseczki zakrywającej nos i usta. Obowiązek nie
dotyczy wyłącznie osób siedzących na trybunach (z zachowaniem odstępów jak niżej)
i zawodników na platformie basenu.
D Podczas zawodów zawodnicy i trenerzy przebywają wyłącznie na trybunie północnej
(prawej), z bezpośrednim zejściem na płytę basenu. Korzystający z tej trybuny zajmują
miejsca parzyste w rzędach parzystych i miejsca nieparzyste w rzędach nieparzystych.
Dodatkowo drużyny klubowe zajmują odstęp jednego w całości pustego rzędu od
kolejnej drużyny.
E

Trybuna południowa (lewa) dostępna jest wyłącznie dla rodziców, osób towarzyszących,
sympatyków i kibiców. Obowiązuje zasada zajmowania parzystych i nieparzystych
miejsc jak wyżej.

F

Podczas trwania zawodów obowiązuje jednostronny ruch na obiekcie.
I

Zbiórka do konkurencji w holu głównym na piętrze (obowiązują maseczki).

II

Zejście kolejnych serii do konkurencji techniczną klatką schodową (obowiązują
maseczki).

III

Dwie-trzy serie oczekują i przechodzą przez salkę rozgrzewkową (na poziomie płyty
basenu, obowiązują maseczki).

IV Przejście korytarzem technicznym na platformę startową (obowiązują maseczki).
V

Po zakończonym starcie powrót wyłącznie metalowymi schodami bezpośrednio na
trybunę północną (dla zawodników i trenerów).

G Za dyscyplinę i bezpieczeństwo zawodników, za przestrzeganie obostrzeń przez
uczestników odpowiedzialni są trenerzy grup.
11. Postanowienia końcowe: w sprawach nieokreślonych tym komunikatem decyzje podejmuje
Organizator. Dodatkowych informacji udziela Mikołaj Wilczek
(e-mail: mikolaj.t.wilczek@gmail.com, tel. 502 656 858).

Zapraszamy do Poznania

