OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE
TORPEDA CUP

REGULAMIN
Termin i miejsce zawodów:
●
●

15.X.2016 Oleśnica
Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny Atol,
ul. Brzozowa 7, 56-400 Oleśnica

Informacje Techniczne
Pływalnia – 25m: 6 torów
temperatura wody: 27°C
Pomiar czasu elektroniczny: „Qantum OMEGA”

Organizator:
Uczniowski Klub Pływacki TORPEDA Oleśnica
Urząd Miasta Oleśnica
Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny Atol
*Szczegóły dotyczące zawodów pod numerem tel. 506 089 700

Patronat:
Burmistrz Miasta Oleśnica

Patronat medialny:
Oleśnicki Sport

Cel zawodów:
●

Upowszechnianie zdrowego trybu życia oraz idei rywalizacji fair play

●

Popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży

●

Promocja działalności Pływalni Miejskiej „Atol”,
Klubu Pływackiego „Torpeda” Oleśnica

●

Popularyzacja pływania w środowisku lokalnym

Uczestnictwo:
W zawodach mają prawo uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualne badania
lekarskie, w następujących kategoriach wiekowych:
kat.1-2006 i młodsi
kat.2-2005,
kat.3-2004,
kat.4-2003,
kat.5-2002,
kat.6-2001.

Program zawodów:
Sobota 15.10.2016r
8.00 – 9.30 Rejestracja
9.00 – 9.50 Rozgrzewka
10.00 Rozpoczęcie zawodów

1.
2.
3.
4.
5.
6.

50m dowolnym
KiM
100m klasycznym K i M
50m grzbietowym K i M
100m motylkowym K i M roczniki 2001, 2002, 2003
200m zmiennym
K i M roczniki 2001, 2002, 2003
4x50m stylem dowolnym 2 dziewczyny 2 chłopaków (zdublować się może
jedynie najmłodszy rocznik, minimum trzy roczniki np. 2001, 2002, i dwie
osoby z 2003 lub 2001, 2002 i dwie osoby z 2004 itd...).

30 minut przerwy - dekoracje

7. 100m dowolnym
8. 50m klasycznym
9. 100m grzbietowym
10. 50m motylkowym

KiM
KiM
KiM
KiM

Przerwa techniczna (20min)
Główna konkurencja zawodów: Wyścig australijski open
~~ WYŚCIG AUSTRALIJSKI ~~ 25m ~~
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1 seria kobiet
1 seria mężczyzn
2 seria kobiet
2 seria mężczyzn
3 seria kobiet
3 seria mężczyzn
4 seria kobiet
4 seria mężczyzn
Finał kobiet
Finał mężczyzn

(6)
(6)
(5)
(5)
(4)
(4)
(3)
(3)

Nagrody:
Medale i dyplomy dla 3 najlepszych zawodników w każdej kategorii wiekowej
w danej konkurencji.
● Atrakcyjne nagrody rzeczowe za dwa najlepsze starty wg. punktacji FINA dla
najlepszego zawodnika i zawodniczki, przyznawane we wszystkich
kategoriach wiekowych.
● Puchar i słodki poczęstunek dla zwycięskiej sztafety.
● Nagrody pieniężne oraz Puchar dla zwycięzców wyścigu australijskiego.
●

Zasady finansowania:
●
●
●
●

Koszty zawodów pokrywają organizatorzy,
Koszty uczestnictwa pokrywają kluby biorące udział w zawodach,
Opłata startowa wynosi 35,00 zł od każdego zawodnika w tym lista startowa.
Wszystkie płatności dokonujemy w biurze zawodów gotówka.

Przepisy Techniczne:
●
●
●

●
●
●
●

Zawody przeprowadzone będą zgodnie z przepisami FINA i PZP, seriami na
czas zaczynając od najsłabszej.
Zawodnik ma prawo startu w trzech konkurencjach, plus wyścig australijski.
W wyścigu australijskim, który jest rozgrywany w kategorii OPEN wezmą
udział: sześciu zawodników i sześć zawodniczek z najlepszymi wynikami wg
punktacji FINA, uzyskanych w dowolnej konkurencji na odcinku 50 metrowym.
Stylem wyścigu australijskiego będzie styl dowolny.
Klasyfikacja poszczególnych konkurencji będzie prowadzona w każdym
roczniku osobno.
Po opublikowaniu listy zgłoszonych zawodników nie będzie możliwe
dokonywanie korekty zgłoszenia za wyjątkiem ewentualnych skreśleń.
Skreślenia możliwe w momencie rejestracji zawodników.

Zgłoszenia do zawodów:
Zgłoszenia imienne z podaniem pełnej daty urodzenia, konkurencji do których
został zgłoszony.
● Zgłoszenia tylko w formie elektronicznej przy użyciu edytora zgłoszeń prosimy
dostarczyć na adres: kamilfrank@wp.pl , tel. 517 168 779 w nieprzekraczalnym
terminie do:
12 października 2016 godz.21:00
Każdy zespół może zgłosić dwóch zawodników młodszych niż rocznik
2006. Zgłoszenie proszę wpisać w treść maila.

●

Organizatorzy ustalają limit zawodników do 350 osób. Decyduje
kolejność zgłoszeń.

Postanowienia końcowe:
●
●
●
●

●

W sprawach nie objętych regulaminem decydują organizatorzy zawodów
i sędzia główny.
Podczas trwania zawodów obowiązuje regulamin wewnętrzny pływalni Atol.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych
i następstw nieszczęśliwych wypadków.
Kierownicy drużyn/Opiekunowie są odpowiedzialni za ubezpieczenie
zawodników NW i OC oraz posiadanie aktualnych badań lekarskich
zawodników.
W sprawie obiadów proszę się dowiadywać po 29 września 2016 r.

ZAPRASZAMY NA ZAWODY TORPEDA CUP
ŻYCZĄC UDANYCH STARTÓW

