MIKOŁAJKOWY MITING
PŁYWACKI

09.12.2018

1. Organizatorzy


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie,



Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Ognisko Szczygłowice”.

2. Miejsce i termin zawodów
Kryta Pływalnia MOSiR Knurów, ul. Górnicza 2
Knurów – Szczygłowice
09.12.2018r.

3. Kierownictwo zawodów


Dariusz Brachaczek e-mail: dariusz.brachczek@interia.pl , tel.: 509028292,



Grzegorz Skopek e-mail: grzech20@op.pl, tel. 793634540 – zgłoszenia, listy startowe.

4. Uczestnictwo


W zawodach mają prawo startu zawodnicy urodzeni w latach:
2012 i młodsi, 2011,2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005,



Klub musi posiadać licencje PZP.

5. Zgłoszenia do zawodów


Zgłoszenia należy dostarczać na adres poczty elektronicznej:
grzech20@op.pl w terminie do 4 grudnia 2018 do godziny 22.00 (wtorek).



Potwierdzenia zgłoszeń będą potwierdzane mailem zwrotnym,



Zgłoszenia dokonane po terminie nie będą brane pod uwagę.



Każdy zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach i sztafecie.



Zgłoszenie tylko w formie elektronicznej przygotowane przy pomocy SPLAH Edytor
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Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia, nazwę klubu,
pięciocyfrowy kod klubu, dystans i konkurencje oraz najlepszy wynik, a także numer
licencji zawodnika



Zgłoszenia przygotowane w innej formie lub nie zawierające wszystkich danych będą
odsyłane do poprawy,



Po opublikowaniu listy zgłoszonych zawodników nie będzie możliwe dokonanie korekty
zgłoszenia z wyjątkiem ewentualnych skreśleń.



Skreślenia możliwe do 7 grudnia 2018 do godz. 22.00 . Po tym terminie opłata startowa
pobierana będzie zgodnie ze zgłoszeniem.



Organizator ustala limit zawodników startujących w zawodach do liczby 200 osób.
O starcie w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń.



Maksymalna ilość uczestników z danego klubu nie może przekroczyć 20 osób
z wyłączeniem gospodarzy zawodów,



Nie będą przyjmowane rezerwacje miejsc na zawody oraz zgłoszenia bez podanych
konkurencji.

Zaświadczenie o stanie zdrowia
W zgłoszeniu, zgłaszający klub (szkoła) zapewnia, że zgłoszeni do tych zawodów uczestnicy posiadają
ważne badania lekarskie (karty zdrowia sportowca), które trenerzy lub opiekunowie ekip mają ze sobą
na imprezie ( do kontroli kart zdrowia sportowca zobligowany jest naczelnik zawodów i sędzia główny
imprezy) oraz stosowne ubezpieczenie.

6. Program zawodów


Rozpływanie dla dziewcząt od godziny 8:45 do 9:15,



Rozpływanie dla chłopców od godziny 9:15 do 9:45,



Uroczyste otwarcie zawodów o godz. 9.55,



Rozpoczęcie zawodów - pierwszy start o godz. 10:00,



Odprawa techniczna przedstawicieli klubów godz. 9:30 w Biurze Zawodów.
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Konkurencja

Kategoria Wiekowa

1

25 dowolny

2010

2011

2012 i
młodsi

2

25
grzbietowy

2010

2011

2012 i
młodsi

3

50 dowolny

2005

2006

2007

2008

2009

4

50
grzbietowy

2005

2006

2007

2008

2009

5

50 Klasyczny

2005

2006

2007

2008

6

50
motylkowy

2005

2006

2007

2008

7
8

100 dowolny
100 Zmienny

2005
2005

2006
2006

2007
2007

2008
2008

2009

9

Sztafeta 6 x
50m

2005

2006

2007

2008

2009

2010

TOR 1 JEST TOREM JEDNOKIERUNKOWYM PRZEZNACZONYM NA SKOKI
STARTOWE DO WODY. SKOKI DO WODY W INNYCH MIEJSCACH SĄ
NIEDOPUSZCZALNE
POD GROŹBĄ WYKLUCZENIA Z ZAWODÓW!!!
Program zawodów:
Dziewczęta

Chłopcy

1

25m dowolny

2

25m dowolny

3

50m dowolny

4

50m dowolny

5

25m grzbietowy

6

25m grzbietowy

7

50m motylkowy

8

50m motylkowy

9

100m dowolny

10

100m dowolny

11

50m klasyczny

12

50m klasyczny

13

50m grzbietowy

14

50m grzbietowy

15

100m zmienny

16

100m zmienny

17

Sztafeta 6x50 stylem dowolnym (dziewczyna/chłopak). (65 lat)
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7. Przepisy techniczne


Konkurencje przeprowadzone będą seriami na czas bez podziału na kategorie wiekowe,



Pomiar czasu – elektroniczny,



Każdy zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych oraz sztafecie,



Długość pływalni: 25 metrów,



Ilość torów: 5.

8. Nagrody


Medale oraz dyplomy za trzy pierwsze miejsca w kategoriach wiekowych:
(MEDALE OKOLICZNOŚCIOWE) 2012 i młodsi, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006, 2005,
na każdym dystansie dla dziewcząt i chłopców.



Dla najlepszej zawodniczki i zawodnika w poszczególnych kategoriach wiekowych (za 2
starty w punktacji FINA) oraz 3 pierwszych sztafet – puchary.



Nagrody specjalne, losowane podczas zawodów na kwotę 3 000 zł. oraz wiele innych
niespodzianek.



Dla każdego zawodnika ze zwycięskiej sztafety mieszanej nagroda niespodzianka.

9. Zasady finansowania


Koszty organizacyjne zawodów pokrywa organizator,



Opłata startowa wynosi 30 zł od zawodnika niezależenie od ilości startów,



Płatność w dniu zawodów w Biurze Zawodów,



Opłata za listę startową wynosi 10 zł i jest to opłata obowiązkowa.
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10. Postanowienia końcowe


Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP



W sprawach spornych decyzje podejmuje Sędzia Główny Zawodów.



Za dyscyplinę zawodników podczas trwania zawodów odpowiedzialni są
trenerzy/kierownicy ekip



Wokół niecki basenu mogą tylko przebywać zawodnicy startujący w danej konkurencji
oraz trenerzy.



Miejsce oczekiwania na start będzie hala sportowa, na której będą podawane informacje
dotyczące danych konkurencji.



Dekoracje zwycięzców będą się odbywały podczas trwania zawodów.



Zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu



Wyniki live będą dostępne na stronie: http://megatiming.pl/
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