OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE DZIECI I MŁODZIEŻY
O PUCHAR BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO
Z OKAZJI JUBILEUSZU 15 – LECIA KLUBU
CEL
Popularyzacja sportu pływackiego, rozwój zdrowia, integracja środowiska pływackiego, promocja
Powiatu Warszawa Zachód i Ożarowa Mazowieckiego.
TERMIN i MIEJSCE
5.12.2019r. (czwartek)
godzina 8.30 - rozgrzewka
godzina 9.30- rozpoczęcie zawodów
Pływalnia GOSiR w Ożarowie Mazowieckim, długość pływalni 25m.
05-850 ul. Szkolna 2a,
ORGANIZATOR
Klub Sportowy „1” Ożarów Mazowiecki, 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Szkolna 2a
Kontakt: Rafał Jagoda – tel. 503335835
KOMISJA SĘDZIOWSKA
Komisję sędziowską powołuje Kolegium Sędziów WMOZP.
UCZESTNICTWO
W zawodach startują zawodnicy urodzeni w roku 2006, 2007, 2008, 2009 w czterech grupach
wiekowych. Za stan zdrowia zawodników odpowiadają zgłaszające kluby (zawodnicy posiadają
aktualne badania lekarskie). Dopuszczalna ilość startujących zawodników wynosi 300 osób.
O starcie w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń.
PRZEPISY TECHNICZNE
Konkurencje zostaną rozegrane seriami na czas zgodnie z przepisami FINA według wyników z
rankingu europejskiego. Pomiar czasu elektroniczny.
ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW
Zgłoszenie prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres e-mail zawody@wmozp.pl
do dnia 02.12.2019r. za pośrednictwem systemu SEL PZP przez osobę uprawnioną - Administratora
z ramienia klubu zgłaszającego.
Lista zgłoszonych zawodników ukaże się na stronie internetowej w dniu 03.12.2019 r. Zgodnie z
regulaminem PZP po opublikowaniu w Internecie listy zgłoszonych zawodników zmiany mogą być
dokonane wyłącznie pocztą elektroniczną–zawody@wmozp.pl do dnia 04.12.2019r. do godziny
11:00 i dotyczyć:-wycofania zawodnika z konkurencji-wpisania na miejsce wycofanego zawodnika
w tej samej konkurencji innego reprezentanta tego samego klubu.

PROGRAM ZAWODÓW
1.
sztafeta mieszana 4 x 50m. stylem
zmiennym (2 dz + 2chł) - rocznikowa
2.
50 m. stylem dowolnym dziewcząt
3.
50 m. stylem dowolnym chłopców
4.
5.

50 m. stylem klasycznym dziewcząt
50 m. stylem klasycznym chłopców

6.
7.

50 m. stylem grzbietowym dziewcząt
50 m. stylem grzbietowym chłopców

8.
9.

50 m. stylem motylkowym dziewcząt
50 m. stylem motylkowym chłopców

10.
11.

100 m. stylem dowolnym dziewcząt
100 m. stylem dowolnym chłopców

12.
13.

100 m. stylem klasycznym dziewcząt
100 m. stylem klasycznym dziewcząt

14.
15.

100 m. stylem grzbietowym dziewcząt
100 m. stylem grzbietowym chłopców

16.
17.

100 m. stylem zmiennym dziewcząt
100 m. stylem zmiennym chłopców

18.
19.

wyścig australijski dziewcząt
wyścig australijski chłopców

 Do wyścigów australijskich (dziewcząt i chłopców) kwalifikuje się sześć najlepszych wyników z
konkurencji 100m stylem dowolnym, bez podziału na kategorie wiekowe.
 Konkurencja wyścig australijski polega na pięciu startach co 2 min, na dystansie 50m stylem
dowolnym. W każdym wyścigu odpada ostatni zawodnik, a wyścig 5 jest wyścigiem finałowym
pozostałych dwóch zawodników. Do wyścigów australijskich nie zgłaszamy!!!
NAGRODY
 Za sumę dwóch najwyższych wyników punktowych wg tabeli FINA najlepszy zawodnik i
zawodniczka w każdej kategorii wiekowej otrzyma puchar Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.
 Za 3 pierwsze miejsca w każdej konkurencji i w każdej grupie wiekowej zawodnicy otrzymają
pamiątkowe medale, a za miejsca od 1-6 dyplomy.
 Nagroda za 1 miejsce w wyścigach Australijskich.
 Ceremonia dekoracji za konkurencje odbywać się będzie w przerwach pomiędzy startami zgodnie z
programem zawodów.
 Wszyscy zawodnicy wezmą udział w losowaniu nagród. Odbiór nagród osobisty.
 Każdy Klub otrzyma okolicznościową statuetkę z okazji 15 - lecia KS „1” Ożarów Mazowiecki.
 Za pobicie najlepszego wyniku dziewcząt 13-letnich w Polsce na 50m stylem dowolnym
przewidziana jest nagroda specjalna (wg www.swimrankings.net).
ZASADY FINANSOWANIA
 Opłata startowa wynosi 15zł. od każdego startu, sztafeta 15zł. Każdy zawodnik ma prawo do
dowolnej ilości startów. Opłatę należy wpłacić u organizatora przed rozpoczęciem zawodów.
 Uczestnictwo w imprezie na koszt klubów.
SPRAWY RÓŻNE
Sprawy nieujęte regulaminem rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem.
Zawody są współfinansowane ze środków Starostwa Warszawskiego Zachodniego

