Goście specjalni !
Jakub Kraska, Jan Kałusowski, Jakub Majerski, Bartłomiej Koziejko - brązowy medal w sztafecie 4x100
stylem zmiennym III Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich Buenos Aires 2018.

GRAND PRIX CIECHANOWA
Z OKAZJI XX - LECIA KLUBU MPKS ORKA CIECHANÓW
POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW
1. Cel imprezy sportowej
- popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży
- inicjowanie sportowej rywalizacji wśród najmłodszych zawodników pływania
- integracja dzieci z miast partnerskich miasta Ciechanów
- integracja klubów pływackich
2. Organizator
Urząd Miasta Ciechanów
Międzyszkolny Pływacki Klub Sportowy „ORKA” - mail: mpksorka@o2.pl
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie
3. Termin i miejsce zawodów: 8 - 9 grudnia 2018 roku
Ciechanów pływalnia „U Ciecha” ul. 17 Stycznia 60 b
Długość pływalni 25 m, 6 torów, temperatura wody 270.C
Pomiar czasu elektroniczny
4. Uczestnictwo
W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy:
 2004 i starsi, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i młodsi
 posiadający aktualne badania lekarskie
5. Program zawodów:

I BLOK – 8.12.2018

rozpływanie godz.: 0830 - 0915
odprawa techniczna w Sali Konferencyjnej na I piętrze o godz. 900
uroczyste otwarcie zawodów o godz. 920
rozpoczęcie zawodów: 930
L.p

Dziewczęta

L.p

Chłopcy

1

25m dowolny - 2011 i młodsi,2010,2009

2

25m dowolny - 2011 i młodsi,2010,2009

3

100m dowolny - 2008,2007,2006,2005,2004 i starsi

4

100m dowolny -2008,2007,2006,2005,2004 i starsi

5

25m klasyczny - 2011 i młodsi,2010,2009

6

25m klasyczny - 2011 i młodsi,2010,2009

7

100m klasyczny- 2008,2007,2006,2005,2004 i starsi

8

100m klasyczny -2008,2007,2006,2005,2004 i starsi

9

25m grzbietowy - 2011 i młodsi,2010,2009

10

25m grzbietowy - 2011 i młodsi,2010,2009

11

100m grzbietowy-2008,2007,2006,2005,2004 i starsi

12

100m grzbietowy-2008,2007,2006,2005,2004 i starsi

13

25m motylkowy - 2011 i młodsi,2010,2009

14

25m motylkowy - 2011 i młodsi,2010,2009

15

100m motylkowy-2008,2007,2006,2005,2004 i starsi

16

100m motylkowy-2008,2007,2006,2005,2004 i starsi

17

4x25 dowolny - 2011 i młodsi,2010,2009,2008 /mieszane/

18

4x25 zmienny - 2011 i młodsi,2010,2009,2008 /mieszane/

II BLOK – 8.12.2018
rozpływanie godz.: 1330 - 1425
rozpoczęcie zawodów o godz. 1430
L.p Dziewczęta

L.p Chłopcy

19

200m dowolny - 2007,2006,2005,2004 i starsi

20

200m dowolny - 2007,2006,2005,2004 i starsi

21

200m klasyczny - 2007,2006,2005,2004 i starsi

22

200m klasyczny - 2007,2006,2005,2004 i starsi

23

200m grzbietowy - 2007,2006,2005,2004 i starsi

24

200m grzbietowy - 2007,2006,2005,2004 i starsi

25

200m motylkowy - open

26

200m motylkowy - open

27

4x50 dowolny - 2007,2006,2005,2004 starsi /mieszane/

28

4x50 zmienny - 2007,2006,2005,2004 i starsi /mieszane/

III BLOK – 9.12.2018
rozpływanie godz.: 900 - 0950
rozpoczęcie zawodów o godz. 1000
L.p Dziewczęta

L.p

Chłopcy

1

50m dowolny - wszystkie roczniki

2

50m dowolny - wszystkie roczniki

3

50m klasyczny - wszystkie roczniki

4

50m klasyczny - wszystkie roczniki

5

50m grzbietowy - wszystkie roczniki

6

50m grzbietowy - wszystkie roczniki

7

50m motylkowy - wszystkie roczniki

8

50m motylkowy - wszystkie roczniki

9

200m zmienny - 2007,2006,2005,2004 i starsi

10

200m zmienny - 2007,2006,2005,2004 i starsi

11

400m dowolny - open

12

400m dowolny - open

W zawodach wystartują zawodnicy z miasta partnerskiego Chmielnicki na Ukrainie.
6. Zgłoszenia do zawodów
Zgłoszenia do zawodów należy wypełnić w programie Entry Edytor ( zaproszenie lxf)
Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 30.11.2018r na adres e-mail: zawody@wmozp.pl
Wykreślenia zawodników można dokonać do dnia 3.12.2017 do godz. 2000.
Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie: www.omegatiming.pl
ZMIANA TERMINU ZGŁOSZEŃ - do dnia 4.12.2018, a wykreślenia do dnia 7.12.2018 godz. 16 00
Na podstawie rozporządzenia RODO opiekunowie prawni i trenerzy wyrażają zgodę na wykorzystanie
wizerunku w lokalnych mediach, mediach społecznościowych w celach promocyjnych zawodów i
klubu.
7. Zasady finansowania
- koszty organizacyjne pokrywa organizator
- opłata startowa wynosi 15 zł za start zawodnika i 15 zł za zgłoszenie sztafety – płatne przed
zawodami w biurze zawodów
- telefon kontaktowy: 501 507 606
8. Informacje techniczne
Zawodnicy zostaną rozstawieni seriami na czas na podstawie czasów wpisanych w zgłoszeniu.
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami FINA i PZP. Zawodnicy zobowiązani są do

używania strojów pływackich zgodnie z obwiązującymi przepisami. W sprawach nie objętych
regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem.
Każdy zawodnik ma prawo startu 2 razy w bloku + sztafeta.
W sztafetach zgłaszamy 2 zawodniczki i 2 zawodników w tym samym roczniku. Kolejność
startów zawodników w sztafecie jest dowolna. Dopuszcza się udział zawodnika młodszego, ale
obowiązuje zasada (2+2). Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony to wynik sztafety będzie
zapisany jako PK.
Dla pierwszych trzech zawodników w każdej konkurencji i kategorii wiekowej zostaną wręczone:
okolicznościowe medale z okazji 20-lecia klubu MPKS ORKA Ciechanów oraz dyplomy za pierwsze 6
miejsc. Dla 3 najlepszych zawodników w każdej kategorii wiekowej za 3 wyniki według punktów FINA
zostaną wręczone nagrody rzeczowe. Dla 3 najlepszych drużyn puchary za sumę 10 najlepszych
wyników dziewcząt i 10 najlepszych wyników chłopców wg punktów FINA. Dekoracje będą się
odbywały w trakcie trwania zawodów.
W trakcie rozgrzewki tor nr 1 jest torem jednokierunkowym. Od strony słupków startowych służy do
startów, a z drugiej strony służy do nawrotów. Prosimy trenerów o dopilnowanie dzieci w trakcie
rozgrzewki.
Na pływalni będzie funkcjonowało mobilne stoisko firmy TYR.
W trakcie trwania zawodów organizator zapewnia bufet trenerom, opiekunom ekip. Organizator
zapewnia również wizytę MIKOŁAJA wraz z animatorami zabaw dla najmłodszych. W trakcie
zawodów odbędzie się losowanie nagród dla zawodników, a dla trenerów nagroda - tablet. Na koniec
trzeciego bloku losowanie nagrody specjalnej - ROWER. (warunek - odbiór osobisty).
Istnieje możliwość rezerwacji miejsc noclegowych i posiłków:
Hotel „Olimpijski” - tel. 23 - 672 20 12 lub 672-20-13
Zajazd "TUR" w Niestumiu, Ciechanów ul. Okrężna 35 tel. 23 6723230, 500 097 174.
Partner:

