Regulamin
VII Mistrzostw Łodzi Szkół Niepublicznych w Pływaniu
Łódź, 23 listopada 2019 r.
1.

Termin i miejsce zawodów


23.11.2019 r.



Centrum Sportu Uniwersytetu Łódzkiego, Pływalnia Łódź, ul. Styrska 20/24



Długość pływalni – 25 m, szerokość 15 m, 6 torów, temperatura wody 28oC


Pomiar czasu - automatyczny
Organizator
Uczniowski Klub Sportowy CZERWONA w Łodzi,
Samodzielne Koło Terenowe nr 55 Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Uczestnictwo, kategorie wiekowe, konkurencje

2.

3.


Prawo uczestnictwa w zawodach mają zgłoszeni uczniowie niepublicznych szkół
podstawowych województwa łódzkiego oraz zaproszone przez organizatora szkoły
z województwa mazowieckiego: z aktualnymi legitymacjami szkolnymi, posiadający zgodę
rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach oraz których stan zdrowia
pozwala na uczestnictwo w zawodach tego typu, a także których rodzice wyrazili zgodę na
rejestrowanie wizerunku dziecka i udostępnianie go w materiałach informacyjnych
zawodów w sieci Internet oraz w formie drukowanej. Poszczególne oświadczenia zbiera
i weryfikuje trener, a następnie składa oświadczenie dotyczące zgłaszanych przez niego
zawodników (Załącznik nr 1 ).
Kategorie wiekowe
Kat. I
kl. 0-1
rok urodzenia 2014, 2013
Kat. II
kl. 1-2
rok urodzenia 2012, 2011
Kat. III
kl. 3-4
rok urodzenia 2010, 2009
Kat. IV
kl. 5-6
rok urodzenia 2008, 2007
Kat. V
kl. 7- 8
rok urodzenia 2006, 2005


Zawody zostaną rozegrane seriami na czas w następujących stylach i na następujących
dystansach z podziałem na dziewczęta i chłopców:
Kat. I
25 m – styl dowolny, z przyborem (deska lub makaron) lub bez,
nie można startować z pasem wypornościowym
Kat. II
25 m - styl dowolny, 25 m - styl klasyczny, 25 m styl grzbietowy,
sztafeta 4 x 25 m st. dowolnym,
Kat. III
indywidualnie wszystkie style po 25 m, sztafeta 4x25 m st. dowolnym
Kat. IV
indywidualnie wszystkie style po 50 m, zmienny 100 m, sztafeta 4x25
m st. dowolnym
Kat. V
indywidualnie wszystkie style po 50 m, zmienny 100 m, sztafeta 4 x 25
m st. dowolnym.
Kat. VI Open Dodatkowy start 4 x 25 m. Biorą w nim udział 4 zawodnicy – chłopiec
i dziewczynka z Kat. I lub Kat. II, oraz chłopiec i dziewczynka z Kat. IV
lub Kat. V. Każda reprezentacja może wystawić jedną sztafetę.
Kat. VII Open deluxe dodatkowy start 4 x 25 m. Biorą w nim udział 4 dorośli
zawodnicy (rodzice, nauczyciele, trenerzy).






Każdy zawodnik może startować w dwóch konkurencjach indywidualnych i jednej
sztafecie.
Zawodnik z wyższej kategorii wiekowej nie może startować w niższej kategorii (dotyczy
startów indywidualnych i sztafet). Dopuszcza się możliwość startu zawodnika z niższej
kategorii wiekowej w wyższej kategorii wiekowej (dotyczy tylko startów w sztafecie).
W kategorii I i II zawodnicy mogą rozpoczynać start od skoku do wody ze słupka,
z brzegu lub ze startu z wody przy ścianie basenu. W pozostałych kategoriach
indywidualnych skok startowy obowiązkowy.
Kategoria Open jest kategorią dodatkową co oznacza, że zawodnik biorący w niej udział
może dodatkowo wystartować jeszcze w dwóch konkurencjach indywidualnych i jednej
sztafecie dowolnej.



Każda szkoła może zgłosić do udziału w jednej kategorii wiekowej dwie sztafety osobno
dziewcząt i chłopców.



Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu i odwołania danej konkurencji
w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. Szkoły zostaną o tym powiadomione do dnia
18.11.2019.
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji możliwe będzie dokonanie zmian w zgłoszeniu
do 20.11.2019.



Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności startów jeśli usprawni
to przebieg zawodów.
4. Program zawodów:
Sobota 23.11.2019 r.
Otwarcie 9:00, starty godz. 9:15

Dziewczęta:

Chłopcy:

1.

25 m stylem dowolnym – kat I

4

25 m stylem dowolnym – kat I

2

25 m stylem dowolnym – kat II

5

25 m stylem dowolnym – kat II

3

25 m stylem dowolnym – kat III

6

25 m stylem dowolnym – kat III

7

25 m stylem grzbietowym – kat II

9

25 m stylem grzbietowym – kat II

8

25 m stylem grzbietowym – kat III

10

25 m stylem grzbietowym – kat III

11

25 m stylem klasycznym – kat II

13

25 m stylem klasycznym – kat II

12

25 m stylem klasycznym – kat III

14

25 m stylem klasycznym – kat III

15

25 m stylem motylkowym – kat III

16

25 m stylem motylkowym – kat III

17

Sztafeta 4x25m st dowolnym – kat II

19

Sztafeta 4x25m st dowolnym – kat II

18

Sztafeta 4x25m st dowolnym – kat III

20

Sztafeta 4x25m st dowolnym – kat III

21

50 m stylem dowolnym – kat IV

23

50 m stylem dowolnym – kat IV

22

50 m stylem dowolnym – kat V

24

50 m stylem dowolnym – kat V

25

50 m stylem grzbietowym – kat IV

27

50 m stylem grzbietowym – kat IV

26

50 m stylem grzbietowym – kat V

28

50 m stylem grzbietowym – kat V

29

50 m stylem klasycznym – kat IV

31

50 m stylem klasycznym – kat IV

30

50 m stylem klasycznym – kat V

32

50 m stylem klasycznym – kat V

33

50 m stylem motylkowym – kat IV

35

50 m stylem motylkowym – kat IV

34

50 m stylem motylkowym – kat V

36

50 m stylem motylkowym – kat V

37

100 m stylem zmiennym – kat IV

39

100 m stylem zmiennym – kat IV

38

100 m stylem zmiennym – kat V

40

100 m stylem zmiennym – kat V

41

Sztafeta 4x25m stylem dowolnym –
kat IV

43

Sztafeta 4x25m stylem dowolnym – kat IV

42

Sztafeta 4x25m stylem dowolnym –
kat V

44

Sztafeta 4x25m stylem dowolnym – kat V

45

Sztafeta 4x25m stylem dowolnym –
kat VI Open

46

Sztafeta 4x25m stylem dowolnym – kat VII
Open delux

5. Punktacja klasyfikacja i nagrody
Z wyników konkurencji indywidualnych i sztafet prowadzona będzie punktacja wg
następującego klucza:
Indywidualnie 1 m 13 pkt
2 m 11 pkt
3 m 10 pkt
…..
12 m 1 pkt, 13 m – 0 pkt
Sztafety punktowane podwójnie
1 m 26 pkt
2 m 22 pkt

3 m 20 pkt
…..
12 m 2 pkt, 13 m – 0 pkt.
Do klasyfikacji generalnej szkół liczą się wyniki indywidualne czterech najlepszych zawodników
z danej konkurencji z danej szkoły oraz najlepszy wynik jednej sztafety z danej konkurencji z danej
szkoły. Suma uzyskanych punktów w konkurencjach indywidualnych i sztafetach decyduje o miejscu
reprezentacji w klasyfikacji szkół w następujących kategoriach:
W klasyfikacji indywidualnej i sztafetowej za zajęcie 1,2,3 miejsca organizator przewiduje medale
i dyplomy za miejsca 1,2,3,4,5,6 dyplomy.
W klasyfikacji drużynowej szkół – puchary.
Kategoria Open i Open deluxe – podlega indywidualnej klasyfikacji. Organizator przewiduje za
zajęcie 1,2,3 miejsca dyplomy.
Wyniki w poszczególnych konkurencjach można śledzić na bieżąco na stronie: megatiming.pl
zakładka: okręgowe
6. Zgłoszenia do zawodów
Zgłoszenia przyjmujemy TYLKO w wersji elektronicznej w pliku .lxf
Na stronie: http://megatiming.pl/contests/regional/1
Aby otworzyć plik zaproszenie.lxf należy ściągnąć program Entry Editor, który jest programem
darmowym:
http://lozp.com.pl/programy.php
W każdym zgłoszeniu należy wpisać imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia oraz wpisać
orientacyjne czasy na dystansach, w których zawodnik zostaje wystawiony.
W razie kłopotów technicznych lub pytań prosimy o kontakt:
Hubert Kalisiak tel. 697037090 kalisiakhubert@gmail.com
Rejestracja do 15.11.2019r.

7. Opłata startowa
Opłata startowa 30 zł od zawodnika niezależnie od ilości startów płatna w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.
Opłaty startowe nie podlegają zwrotowi.
Opłatę należy uiścić na konto UKS CZERWONA.
w banku PeKaO S.A. o numerze:
18 1240 5527 1111 0010 5388 3835

Uczniowski Klub Sportowy CZERWONA
ul. Czerwona 8
93-005 Łódź
W tytule wpisując NAZWĘ SZKOŁY i ILOŚĆ ZAWODNIKÓW.
8. Postanowienia końcowe
Organizator wyznacza Kierownika Zawodów, który rozstrzyga kwestie sporne, dokonuje wiążącej
interpretacji niniejszego Regulaminu oraz decyduje o sprawach w nim niezawartych.
Biuro zawodów (odbiór identyfikatorów dla opiekunów grup, sprawdzenie oświadczeń –załącznik
nr 1, zgłoszenie najmłodszego zawodnika) czynne będzie na pływalni w dniu 23.11.2019 od godz.
8:30.
Przed zawodami nie przewiduje się rozgrzewki w wodzie.
Za rozgrzewkę, pojawienie się na starcie oraz bezpieczne zachowanie zawodników odpowiedzialni
są trenerzy opiekujący się reprezentacją szkoły.
Lekarz zawodów lub ratownik medyczny pełnią dyżur w czasie zawodów w godz. od 8.45 do zakończenia zawodów.

