XII MITYNG PŁYWACKI O PUCHAR
PREZYDENTA MIASTA KALISZA
Kalisz dn. 17.11.2018r.

ORGANIZATORZY:

SEKCJA PŁYWACKA

OSRIR W KALISZU

ZAWODY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ:

MIASTO KALISZ

SPONSORZY:

KALISKI KLUB SPORTOWY WŁÓKNIARZ 1925 KALISZ – SEKCJA PŁYWACKA

Termin i miejsce zawodów: 17.11.20018r.
Kryta pływalnia OSRiR w Kaliszu ul. Łódzka 29 62-800 Kalisz
1. Organizator zawodów:
- Kaliski Klub Sportowy Włókniarz 1925 Kalisz – Sekcja Pływacka
ul. Wał Matejki 2 62-800 Kalisz tel. 733 536 688
- Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Kaliszu

2. Cel zawodów:
Popularyzacja sportu pływackiego wśród dzieci i młodzieży roczników 2005-2009 i młodszych.
Propagowanie pływania jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny rozwój zdolności ruchowych,
integracja między klubami pływackimi.

3. Informacje techniczne:
Długość: 25m, ilość torów: 6
Temperatura wody: 28st. C
Pomiar czasu: elektroniczny Quantum
4. Uczestnictwo:
Zawody rozgrywane będą w następujących kategoriach wiekowych:
A 2005
B 2006
C 2007
D 2008
E 2009 i młodsi
Każdy uczestnik zawodów ma prawo startu w dwóch konkurencjach.
W zawodach mają prawo startu zawodnicy zgłoszeni przez klub oraz posiadający aktualne badania
lekarskie.
Konkurencje nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8 zostaną rozegrane seriami na czas.
Na dystansie 50 m stylem dowolnym (konkurencja nr 1 i 2) odbędą się finały w których prawo startu
będzie miała pierwsza szóstka z eliminacji w każdej kategorii wiekowej.
Na dystansie 100 m stylem zmiennym (konkurencja nr 9 i 10)odbędą się finały w których prawo startu
będzie miała pierwsza szóstka z eliminacji OPEN. Będą to jednocześnie wyścigi o Puchar Prezydenta
Kalisza.
5. Program zawodów:
10:40 – 11:00 odprawa techniczna
11:00 – 11:45 rozgrzewka
11:50 – 12:00 otwarcie zawodów
12:00 - rozpoczęcie zawodów
Blok 1
Grupa wiekowa dziewcząt
1 50 dowolny eliminacje ABCDE
3 50 klasyczny ABCDE
5 50 grzbietowy ABCDE
7 50 motylkowy ABCDE
9 100 zmienny eliminacje OPEN

Grupa wiekowa chłopców
2 50 dowolny eliminacje ABCDE
4 50 klasyczny ABCDE
6 50 grzbietowy ABCDE
8 50 motylkowy ABCDE
10 100 zmienny eliminacje OPEN

Blok 2 Finały – planowany początek 17.00 w oprawie świetlno-dźwiękowej
Grupa wiekowa dziewcząt
1 50 dowolny finały EDCBA
9 100 zmienny finał OPEN

Grupa wiekowa chłopców
2 50 dowolny finały EDCBA
10 100 zmienny finał OPEN

Dekoracje – planowany początek 18.00
6. Zgłoszenia do zawodów:
Zgłoszenia za pomocą edytora zgłoszeń –zaproszenie (plik .lxf) dostępne na stronie :
www.megatiming.pl. Istnieje możliwość przerobienia „starego” zgłoszenia z innych zawodów na zgłoszenie obowiązujące.
Należy przesłać na adres nw. „stare” zgłoszenie, zostanie odesłany poprawiny plik (osoba wypełniająca plik zgłoszenia wpisuje
tylko czasy do konkurencji.
W razie problemów z dostępem do edytora prosimy o bezpośredni kontakt kol. Bogusławem Nadobnym - informatykiem
zawodów tel. GSM 501 689 802. Pomoc codziennie w godz. 20:00-22:00.

Plik zgłoszenia należy przesłać na adres: zawody@nadobny.net do 12 listopada 2018 r.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości
zawodników do 30 z jednego klubu. Łącznie organizator może przyjąć ok. 250 zawodników.
Liczy się kolejność zgłoszeń.
Skreślenia do dnia 15.11.2018. Po tym terminie opłaty będą przyjmowane zgodnie ze zgłoszeniem.
7. Nagrody:
Medale za miejsca I-III w każdej konkurencji i kategorii.
Dyplomy za miejsca I-VI w każdej konkurencji i kategorii.
W konkurencjach rozegranych w systemie eliminacje – finał; medale i dyplomy zostaną przyznane zgodnie
z miejscami zajętymi w finale.
Puchar dla najlepszego zawodnika i najlepszej zawodniczki w wyścigu finałowym na 100 m stylem
zmiennym OPEN. Za miejsca I-III w tej konkurencji również medale i nagrody rzeczowe. Za miejsca I-VI w
tej konkurencji także dyplomy.
8. Zasady finansowania:
Koszty organizacyjne pokrywa organizator.
Koszty uczestnictwa pokrywają kluby.
Opłata startowa wynosi 30 zł od zawodnika, płatne przed zawodami przedstawicielowi organizatora.
9. Postanowienia końcowe:
W zawodach obowiązują przepisy FINA i PZP.
W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Sędzia Główny.
W trakcie rozgrzewki obowiązuje zakaz skoków do wody.
Za posiadanie aktualnych badań lekarskich czyni się odpowiedzialnych kierowników ekip oraz trenerów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw nieszczęśliwych
wypadków.
Za dyscyplinę i porządek w czasie trwania zawodów czyni się odpowiedzialnych Kierowników ekip.
Za dopuszczenie zawodnika do startu czyni się odpowiedzialnych Kierowników ekip.
Dekoracje zwycięzców odbędą się po zakończeniu wyścigów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty programu czasowego zawodów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zwiększenia liczby nagród w przypadku pozyskania sponsorów.
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.
W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Naczelnik zawodów w porozumieniu z organizatorami.
Zgłoszenie drużyny jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

