KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Ogólnopolski sprawdzian wytrzymałości i wszechstronności
stylowej dzieci 11 / 12 lat w pływaniu (STREFA WROCŁAWSKA)
29 – 30 LISTOPADA 2016
1. ORGANIZATOR
Szkoła Podstawowa Nr 50 we Wrocławiu
Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław
Dolnośląski Okręgowy Związek Pływacki

2. MIEJSCE ZAWODÓW
Zawody odbędą się na pływalni Szkoły Podstawowej nr 50 we Wrocławiu, ul. Czeska 38

3. UCZESTNICTWO
W zawodach mają prawo startu zawodnicy urodzeni w latach 2004, 2005 posiadający ważne
badania lekarskie oraz licencje PZP.

4. PROGRAM ZAWODÓW
29-11-2016 (wtorek)
Biuro zawodów czynne od godz. 8.30
Odprawa techniczna o godz. 8.45 (możliwość skreśleń i dopisanie zawodników do ostatnich serii,
wykreślenia i dopisania tylko na kartkach papieru)
Rozgrzewka i zamknięcie listy startowej o godz. 9.00
Lista startowa dostępna w Internecie o godz. 9.05
Uroczyste otwarcie zawodów o godz. 9.45

Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00
Nr konkurencji
1

DZIEWCZĘTA 11 - 12 lat
200 m. st. zmiennym

Nr konkurencji
2

CHŁOPCY 11 -12 lat
200 m. st. zmiennym

Nr konkurencji
4

CHŁOPCY 11 lat
400 m. st. Dowolnym
CHŁOPCY 12 LAT
800 m. st. Dowolnym

30– 11- 2016 (środa)
Rozgrzewka od godz. 8.00
Rozpoczęcie zawodów o godz. 9.00
Nr konkurencji
3
5

DZIEWCZĘTA 11 lat
400 m. st. dowolnym
DZIEWCZĘTA 12 lat
800 m. st. dowolnym

6

5. ZASADY FINANSOWANIA
•
•
•
•

Koszty organizacji ponoszą organizatorzy
Koszty uczestnictwa pokrywają kluby
Opłata startowa 25 zł za zgłoszonego zawodnika
Możliwość otrzymania pełnej dokumentacji (listy startowe, wyniki) w wersji drukowanej,
(zawodnicy wytłuszczeni i pogrubieni) opłata 10zł, płatne przed zawodami u organizatora
(należy zgłosić wcześniej drogą mailową do informatyka przy wysyłaniu zgłoszeń).

6. PRZEPISY TECHNICZNE
• Zawody przeprowadzone są seriami na czas od najlepszej serii,
• Zawody zostaną przeprowadzone na pływalni 25 m, ilość torów 5
• Pomiar czasu Omega Quantum

7. ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW
• Plik zgłoszenia do pobrania ze strony www.megatiming.pl,
• W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 27-11-2016 godz. 20:00
• Lista startowa obowiązująca na zawodach (blok I) dostępna na stronie j.w od godz. 21:00
27-11-2016
• Informatyk zawodów Bogusław Nadobny tel. 501 68 98 02 mail: zawody@nadobny.net
•

Do tych zawodów można wykorzystać zgłoszenie z innych zawodów. W tym celu należy przesłać na
ww. adres „stare” zgłoszenie (z innych zawodów), poprawiony plik zostanie odesłany do
zgłaszającego klubu, najpóźniej do godz. 20:00, 25 11 2016. (Osoba przygotowująca plik zgłoszenia
wpisuje tylko czasy do konkurencji). Pomoc w wypełnianiu zgłoszeń godz. 19:00-22:00,
tel. 501 689 802.

8. NAGRODY
• Za miejsca I – III medale w poszczególnych rocznikach w każdej konkurencji.
• Za miejsca I – VI dyplomy w poszczególnych rocznikach w każdej konkurencji.
• W klasyfikacji generalnej najlepszy zawodnik i najlepsza zawodniczka (za dwa najlepsze
wyniki według tabeli wielobojowej) w każdej kategorii wiekowej otrzymają puchar i dyplom

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• W sprawach nie objętych regulaminem decyduje naczelnik zawodów: Bogusław Urysz.
• Podczas trwania zawodów obowiązuje regulamin wewnętrzny pływalni.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw
nieszczęśliwych wypadków.
• Wyniki zawodów zostaną umieszczone w rankingu europejskim (tylko kluby które posiadają
ważną licencję PZP).
• Zapraszamy kluby nie tylko z Wrocławia ale z całego okręgu DOZP.

