KOMUNIKAT ORGANIZACYNY
„Wojewódzkiej Ligi Miast Opolszczyzny”
II tura Grupa B
ORGANIZATORZY:

1. Termin i miejsce zawodów: 17 listopada 2018
Kryta Pływalnia „Delfin” w Dobrodzieniu pl. Solny 5
Pływalnia: 25 metrów, 4 tory, pomiar czasu ręczny
Naczelnik zawodów: Trener Oleg Pyrog - kontakt 668 090 954

2. Organizatorzy:
Opolski Okręgowy Związek Pływacki
Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu
DOKiS Sekcja Pływacka „Vega” Dobrodzień
Stowarzyszenie Promocji Pływania „Vega”

3. Uczestnictwo:
W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy zgłoszeni przez kluby zrzeszone w Opolskim OZP
z roczników 2006 oraz starszych, posiadających ważną licencję PZP i aktualne badania
lekarskie
▪ kat. B1 - (12-lat i później 13-lat – rocznik 2006)
▪ kat. B2 - (13-lat i później 14-lat – rocznik 2005)
▪ kat. B3 – rocznik 2004 i starsi.
Każdy zawodnik grupy B ma obowiązek startować we wszystkich 3 konkurencjach
indywidualnych oraz ma prawo startu w sztafecie.
W grupie B nie prowadzi się klasyfikacji zespołowej tylko indywidualną za wszystkie starty
indywidualne zawodnik.
–1–

4. Program zawodów:
Rozgrzewka godz. 9.00
Start godz. 10.00
Wyścigi odbywają się seriami na czas
Mężczyźni

Kobiety
1.

50m stylem klasycznym

50m stylem klasycznym

2.

100m stylem dowolnym

100m stylem dowolnym

3.

200m stylem motylkowym

200m stylem motylkowym

4.

Sztafeta 4 x 50 m stylem grzbietowym (OPEN MIXT)

5. Zasady finansowania:
- koszty organizacyjne zawodów pokrywa OOZP
- koszty uczestnictwa ponoszą Kluby
- opłata za komunikat wynosi 20,00 zł od każdego klubu
- opłata startowa wynosi 20,00 zł od każdego zawodnika

6. Zgłoszenia do zawodów:
Zgłoszenia do zawodów prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.11.2018r.
na adres: zawodyoozp@gmail.com tylko w formie elektronicznej w pliku.lxf. Potwierdzenie
przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane pocztą zwrotną. Zmiany w zgłoszeniach dozwolone są
do 24 godzin przed rozpoczęciem zawodów i mogą dotyczyć tylko skreślenia z listy startowej.
Kontakt: +48 792 821 903 – p. Witold Koszil.

7. Nagrody:
Dyplomy za trzy pierwsze miejsca w poszczególnych konkurencjach oraz rocznikach.
Za posiadanie ważnych badań lekarskich , kart zgłoszeniowych do PZP, licencji oraz
ubezpieczenie zawodników biorących udział w zawodach, odpowiedzialność ponoszą
kierownicy ekip. Odprawa techniczna dobędzie się dn. 17.11.2018 o godz. 9.30 w biurze
zawodów na basenie. Dekoracje odbędą się po zakończeniu wszystkich konkurencji.
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