II ZAWODY PŁYWACKIE

„O PUCHAR BURMISTRZA ŚWIECIA”

PATRONAT:

SPONSORZY:

ORGANIZATORZY:
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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1. ORGANIZATORZY




Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Park Wodny w Świeciu
Klub Pływacki OLIMPIA Świecie
Naczelnik zawodów Tomasz Iwanowski 664 365 556

2. TERMIN I MIEJSCE –


13.05.2018r. Park Wodny w Świeciu ul. Bydgoska 1

3. UCZESTNICTWO –




prawo startu mają zawodnicy z roczników od 2011 i młodsi, wzwyż.
Zawody rozegrane zostaną w dwóch blokach startowych (I-dla roczników 2011 i młodsi,
2010, 2009, 2008, II- dla 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 i starsi).
zawodnik ma prawo uczestnictwa w 2 konkurencjach plus w sztafecie.

4. ZASADY FINANSOWANIA 





koszty organizacji ponosi organizator,
koszty uczestnictwa pokrywają kluby,
opłata startowa - 30 zł za zgłoszonego zawodnika,
zgłoszenie klubu do zawodów 20 zł,
świadczenia płatne gotówką w biurze zawodów (na piętrze w salce konferencyjnej).

5. PRZEPISY TECHNICZNE –




zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas,
obowiązywać będą przepisy PZP i FINA,
pomiar czasu elektroniczny.

6. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW



plik zgłoszeniowy lxf do pobrania na stronie www.megatiming.pl (zakładka okręgowe).
wypełnione zgłoszenia proszę wysyłać na adres slawekpredki@gmail.com do dnia
9.05.2018r.
skreślenia przyjmowane będą do dnia 11.05.2018 do godz. 20:00 po tej godzinie drukowane
są listy startowe i skreślenia nie będą możliwe

7. NAGRODY –





medale za miejsca 1-3 w każdej konkurencji indywidualnej i sztafetach w poszczególnych
rocznikach,
nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych zawodników i zawodniczek w każdym roczniku
(za 2 starty wg punktacji wielobojowej FINA),
puchar dla najlepszej zawodniczki i zawodnika w każdym roczniku (za 2 starty wg punktacji
wielobojowej FINA),
pamiątkowe medale dla wszystkich zawodników pierwszego bloku.
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w pierwszym i drugim bloku zawodów wśród trenerów zostanie rozlosowana nagroda
rzeczowa. W losowaniu nie biorą udziału trenerzy klubu Olimpia Świecie.
w pierwszym i drugim bloku zawodów wśród wszystkich uczestniczących zawodników
zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe (po 8 w każdym bloku zawodów).

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE –







w sprawach nie objętych regulaminem decyduje naczelnik zawodów,
startujący zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie,
podczas trwania zawodów obowiązuje regulamin wewnętrzny pływalni,
organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw
nieszczęśliwych wypadków,
maksymalna ilość zawodników w I bloku to 200 osób w drugim 240 osób – decyduje
kolejność zgłoszeń,
odprawa trenerów I blok 9:00
II blok 13:30 w salce na piętrze Parku Wodnego.

9. PROGRAM ZAWODÓW
I BLOK – rozgrzewka godz. 9:00, uroczyste otwarcie 9:30, zawody godz. 9:45
Nr

Konkurencje

1/2

25m

nogi z deską na
piersiach

2010,2011 i młodsi

Dz./Ch.

3/4

25m

st. dowolnym

2010,2011 i młodsi

Dz./Ch.

5/6

25m

st. grzbietowym

2010,2011 i młodsi

Dz./Ch.

7/8

25m

st. motylkowym

2009,2008

Dz./Ch.

9/10

50m

st. dowolnym

2010,2009,2008

Dz./Ch.

11/12

50m

st. grzbietowym

2009,2008

Dz./Ch.

13/14

50m

st. klasycznym

2009,2008

Dz./Ch.

15/16

100m

st. dowolnym

2008

Dz./Ch.

17

4x25m

st. dowolnym
(2dz+2chł)

2010,2011 i młodsi
(jako jedna kategoria wiekowa)

MIX

18

4x50m

st. dowolnym
(2dz+2chł)

2009,2008
(jako jedna kategoria wiekowa)

MIX

II BLOK – rozgrzewka godz. 13:30, zawody godz. 14:00
Nr

Konkurencje

19/20

50m

st. motylkowym

2007,2006,2005,2004,2003, 2002 i starsi

Dz./Ch.

21/22

100m

st. klasycznym

2007,2006,2005,2004,2003, 2002 i starsi

Dz./Ch.

23/24

100m

st. grzbietowym

2007,2006,2005,2004,2003, 2002 i starsi

Dz./Ch.

25/26

100m

st. dowolnym

2007,2006,2005,2004,2003, 2002 i starsi

Dz./Ch.

27/28

200m

st. dowolnym

2005,2004,2003,2002 i starsi

Dz./Ch.

29

4x50m

st. zmiennym
(2dz+2chł)

Open (tylko roczniki II bloku)

ZAPRASZAMY

MIX

DO ŚWIECIA!
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