KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
ZAWODÓW PŁYWACKICH
OTWARTYCH MISTRZOSTW POWIATU WOŁOWSKIEGO
Pod patronatem
Pana Dariusza Chmury
Burmistrza Wołowa

24 czerwca 2017r.

1. Termin i miejsce zawodów:
1.1. 24.06.2017 r. OSiR Wołów, basen otwarty , ul. Panieńska 4,
1.2. Długość pływalni – 50 m, liczba torów – 8, temperatura wody 28o C,
1.3. Pomiar czasu –elektroniczny (SWISS TIMING QUANTUM).
2. Organizator:
1. Urząd Miasta w Wołowie,
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie,
3. Kierownictwo zawodów:
1. Bartłomiej Granat- naczelnik zawodów tel. 606894649
2. Adam Łyczko- koordynator zawodów tel. 608587195
4. Uczestnictwo:
4.1. W zawodach mają prawo startu zawodnicy 11 lat i starsi posiadający licencję, aktualne badania lekarskie oraz
obowiązkowe ubezpieczenie NNW.
Kategorie wiekowe:
1. „10 lat” (07)
2. „11 lat” (06)
3. „12 lat” (05)
4. „13 lat” (04)
5. „junior młodszy” (02-03)
6. „junior” (00-01)
7. „senior” ( 99 i starsi )
4.2. Biegi odbędą się seriami na czas w/g regulaminu PZP, zaczynamy od najlepszych serii,

4.3. Startujący zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie oraz licencje,
4.4. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje naczelnik zawodów oraz sędzia główny,
5. Program zawodów: 24.06.2017 r. rozgrzewka: 9.00 zawody: godz. 10.00
KOBIETY
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19

100 m st. dowolnym
50 m st. klasycznym
100 m st. grzbietowym
50 m st. dowolnym
100 m st. motylkowym
50 m st. grzbietowym
100 m st. klasycznym
50 m st. motylkowym
200 m st. zmiennym (14lat i starsi)
Sztafeta 4X100 zmiennym OPEN

MĘŻSZCZYŹNI
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

100 m st. dowolnym
50 m st. klasycznym
100 m st. grzbietowym
50 m st. dowolnym
100 m st. motylkowym
50 m st. grzbietowym
100 m st. klasycznym
50 m st. motylkowym
200 m st. zmiennym (14 lat i starsi)
Sztafeta 4X100 zmiennym OPEN

6. Nagrody:
6.1. Dyplomy i medale w kategoriach wiekowych za zajęcie miejsca od I do III
6.2. Nagroda ufundowana przez sponsora dla zwycięzcy biegu memoriałowego na 200 m stylem
zmiennym mężczyzn i kobiet w kategorii 14 lat i starsi tj. bony na sprzęt sportowy do realizacji w sklepie
firmy ……………………………..o wartości……………………….

6.3. Nagrody rzeczowe i finansowe wg punktacji wielobojowej za 2 najlepsze starty dla 3 najlepszych
dziewcząt i chłopców. Ich wielkość zostanie podana w trakcie zawodów:
6.3.1. W kategorii „junior młodszy” (02-03) - nagrody rzeczowe
6.3.2. W kategorii „junior” (00-01) – nagrody finansowe
6.3.3. W kategorii „senior” ( 99 i starsi ) – nagrody finansowe
W miarę pozyskiwania sponsorów nagrodzimy większą ilość zawodników. Info na odprawie.
7. Zasady finansowania:
7.1. koszty przyjazdu i uczestnictwa pokrywają Kluby;
7.2. opłata startowa – 10 zł za każdy zgłoszony start zawodnika
7.3. opłata za listę startową - 10 zł
7.4. Zawodnik ma prawo startu w czterech konkurencjach i sztafecie (tylko jedna z klubu)

8. Zgłoszenia na zawody:
Zgłoszenia imienne z podaniem pełnej daty urodzenia (rrrr,mm,dd), nr kodowego zawodnika, konkurencji
do których został zgłoszony wraz z najlepszymi wynikami, bez kart startowych, należy przesłać - zgodnie z
uchwałą DOZP używając Edytora Zgłoszeń, do pobrania ze strony: www.dozp.eu lub
www.nadobny.net/liga/install_eeditor.exe na email: kamilfrank@wp.pl
W NIE PRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 21.06.2017 r.
W razie problemów z dostępem do edytora prosimy o bezpośredni kontakt z kol. Kamilem Frank informatykiem zawodów tel. GSM 517 168 779
Po opublikowaniu w Internecie listy zgłoszonych zawodników zmiany mogą dotyczyć wyłącznie :
• wycofania zawodnika z konkurencji,
• wpisania na miejsce wycofanego zawodnika w tej samej konkurencji innego reprezentanta tego
samego klubu
9. Sprawy organizacyjne:
* na pływalni obowiązuje obuwie zamienne, odzież wierzchnią należy zostawić w szatni,
* uprasza się opiekunów ekip aby ich podopieczni uczestniczyli w komplecie w uroczystości otwarcia, która
odbędzie się nie na pływalni,
* Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw nieszczęśliwych
wypadków,
* na obiekcie znajdują się miejsca wypoczynkowe i obowiązuje regulamin na basenie
* będzie możliwości z odpłatnego wyżywienia (grill, stoiska regionalne atrakcje dla gości itp.)

