Szanowni Państwo.
Zbliżają się VII Mistrzostwa Łodzi Szkół Niepublicznych w Pływaniu.
W najbliższą sobotę 23.11.2019 wspólnie pływamy, dopingujemy i świetnie się bawimy.
W tym roku w zawodach będzie uczestniczyć aż 300 zawodników. Bardzo się cieszymy z tak
licznej frekwencji :)
Jest to duże wyzwanie logistyczne. W dbałości o dobrą atmosferę zawodów i sprawną
organizacje przekazujemy kilka informacji i bardzo prosimy o ich zastosowanie:
1. Zgodnie z Regulaminem zapraszamy do biura zawodów w godzinach 8.30 - 9.00, ale w
związku z duża frekwencją jesteśmy dla Państwa dostępni już od godziny 8.00.
2. Startować będą mogli jedynie zawodnicy, którzy są zapisani na listach.
3. Zawodnicy, opiekunowie i goście proszeni są o rozbieranie się w szatni zewnętrznej.
4. Zawodnicy proszeni są o przyniesienie własnego worka na buty lub reklamówki, aby
zostawić obuwie w szatni.
5. Zawodnicy proszeni są o dobranie się w pary zgodnie z wiekiem i konkurencją w jakiej
startują, szafka w szatni basenowej przewidziana jest jedna na dwie osoby.
6. Uroczyste rozpoczęcie zawodów planowane jest o godz. 9.00, prosimy o sprawne
zajmowanie miejsc na trybunie.
7. W związku z dużą frekwencją podzieliliśmy zawody na 2 części.
W pierwszej (od godz. 9.00 będą startować we wszystkich stylach łącznie ze sztafetami
dzieci z roczników 2014 - 2009.
W drugiej części zawodów będą startować we wszystkich stylach uczniowie z roczników
2008 - 2005.
8. O godzinie 9.00 zapraszamy do szatni basenowej wyłącznie młodszych pływaków.
Roczniki starsze zapraszamy o godzinie 9.00 na trybuny, a do szatni basenowej dopiero
podczas sztafet dzieci młodszych lub w miarę zwalniania się szafek (organizator
poinformuje w którym momencie).
Zawodnicy dostaną jeden kluczyk na parę do szatni basenowej,
Prosimy o sprawne opuszczanie szatni przez zawodników po swoich startach i zwracanie
kluczyka do szafki..
9. Zawodnik powinien mieć ze sobą: worek/reklamówkę na buty zewnętrzne, klapki na
zmianę, czepek kąpielowy, stój do pływania, okulary do pływania, ręcznik, koszulkę lub
bluzę do założenia na kostium w czasie oczekiwania na start.
10. Do szatni basenowej mogą wejść jedynie zawodnicy, ich opiekunowie i organizatorzy.
Rodzice i goście proszeni są o zajmowanie miejsc na trybunach.
Organizator zapewnia pomoc dzieciom w szatni basenowej.
11. Na terenie niecki basenowej mogą przebywać wyłącznie zawodnicy, organizatorzy
i trenerzy (po otrzymaniu identyfikatora podczas rejestracji)
Bardzo prosimy o zastosowanie się do tego pkt, jest to podyktowane względami
bezpieczeństwa.

12. Na niecce basenowej przebywają wyłącznie zawodnicy startujący w danej konkurencji,
która jest akurat rozgrywana, pozostali czekają na starty na trybunach. Organizator
sukcesywnie będzie informował o kolejnych startach i sprowadzał dzieci zgodnie z
harmonogramem.
13. Organizatorzy nie przewiduje rozgrzewki zawodników w wodzie.
14. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione przez dzieci na trybunach, niecce
basenowej itp.
15. Regulamin zawodów oraz szczegółowe listy startowe dostępne są na stronie
megatiming.pl <http://megatiming.pl/> w zakładce ZAWODY OKRĘGOWE.
Tam też zawody zostaną rozpisane wg godzin startu poszczególnych serii.
http://megatiming.pl/contest/7985abed-8656-4cfa-8821-3bb1a56e0fa0
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i harmonogramem zawodów.
Harmonogram zawodów może ulegać nieznacznej zmianie do ostatniej chwili.
Prosimy opiekunów o wydrukowanie harmonogramu zawodów w dnia 22.11 i stosowanie się
do niego podczas zawodów.
16. W przypadku kiedy zawodnicy chcący startować w sztafecie Open nie spełniają kryteriów
podanych w regulaminie z powodu braku zawodników z kategorii I lub II proszeni są o
zgłoszenie takiej sytuacji do Kierownika Zawodów w celu potwierdzenia możliwości startu
sztafety.
17. Gorąco zachęcamy dorosłych nauczycieli, rodziców, gości do udziału w zawodach.
Bawmy się sportem razem z dziećmi.
Dla nas przewidziana jest konkurencja 4 x 25 metrów stylem dowolnym. Na miejscu tuż
przed rozpoczęciem tej konkurencji będziemy się dobierać i dzielić na poszczególne drużyny
sztafetowe.
Widzimy się i pływamy razem w sobotę !

