KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
ORGANIZATOR:
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy UNIA przy Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju
WSPÓŁORGANIZATOR: Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji
TERMIN ZAWODÓW: 30 LISTOPADA 2019 (SOBOTA)
I – BLOK – roczniki: 2009, 2010, 2011 i młodsi.
rozgrzewka godz. 900,
odprawa techniczna godz. 940,
start zawodów
godz. 1000.
II - BLOK – roczniki: 2008, 2007, 2006, 2005 i starsi.
rozgrzewka godz. 1130,
start zawodów
godz. 1230,
W zależności od ilości zgłoszonych zawodników godzina rozpoczęcia II Bloku może ulec zmianie.

MIEJSCE ZAWODÓW:
Pływalnia Miejska im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju, ul. Grotta 3a
INFORMACJE TECHNICZNE:
 pływalnia 25m, 6 torów,
 temperatura wody: 27 0 C,
 pomiar czasu: automatyczny,
 zawody rozgrywane będą zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Pływackiego do
organizacji okręgowych zawodów pływackich
KIEROWNICTWO ZAWODÓW:
Przedstawiciel Organizatora: Wojciech Papier, tel. 661-939-630
ZASADY FINANSOWANIA:
 koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy,
 uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny,
 brak opłaty startowej.

Zadanie Publiczne:
"Mistrzostwa Buska-Zdroju w Pływaniu. Ogólnopolskie Zawody Pływackie o Puchar Starosty Buskiego"
jest współfinansowane ze środków Powiatu Buskiego
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KATEGORIE WIEKOWE:
 Dzieci 8-lat i mł. – (r.ur. 2011 i młodsi),
 Dzieci 9-lat – (r.ur. 2010),
 Dzieci 10-lat – (r.ur. 2009),
 Dzieci 11-lat – (r.ur. 2008),
 Młodzik 12-lat – (r.ur. 2007)
 Młodzik 13-lat – (r.ur.2006)
 Junior – (2005 i starsi).
ZASADY UCZESTNICTWA:
 W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy klubów zrzeszonych w Polskim Związku
Pływackim,
 Ilość zawodników biorących udział w zawodach jest ograniczona, decyduje kolejność
zgłoszeń,
 Organizator ma prawo wcześniejszego zamknięcia list startowych w przypadku dużej
ilości zgłoszeń,
 Nie obowiązują licencje zawodnicze,
 Na zgłaszającym do zawodów klubie ciąży odpowiedzialność za odpowiedni stan
zdrowia zgłaszanych uczestników, a trener sprawujący opiekę nad zgłoszonymi do
imprezy dziećmi musi posiadać aktualne dokumenty poświadczające właściwy do
udziału stan zdrowia i zgodę opiekunów prawnych. Brak tych dokumentów może
spowodować niedopuszczenie dziecka do udziału w imprezie,
 W przypadku udziału zawodników zarejestrowanych w Systemie Ewidencji i Licencji
PZP muszą oni posiadać status AKTYWNY w SEL,
 W konkurencjach indywidualnych każdy klub może zgłosić dowolną liczbę
uczestników, a w rywalizacji sztafet – dowolną liczbę zespołów sztafetowych,
 Każdy uczestnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych i w jednej
sztafecie,
 Konkurencje zostaną rozegrane seriami na czas od serii najsłabszej do najsilniejszej,
rozstawienia dokona Organizator na podstawie Rankingu lub czasów zgłoszeń,
 W skład zespołów sztafetowych wchodzi dwie zawodniczki i dwóch zawodników w dowolnej
kolejności.

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:
 Zgłoszenia prosimy kierować na adres: l.pustula@vp.pl ,
 Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia
(DD/MM/RRRR), nazwę klubu, konkurencję wraz z najlepszym wynikiem życiowym
zawodnika na danym dystansie,
 Zgłoszenie składu zespołów sztafetowych musi być dokonane najpóźniej na odprawie
technicznej w dniu zawodów.
 termin zgłoszeń: 26 listopada 2019 r., do godziny 2000.
WYNIKI:
 publikowane będą na stronach: www.megatiming.pl , www.swimtiming.pl .

Zadanie Publiczne:
"Mistrzostwa Buska-Zdroju w Pływaniu. Ogólnopolskie Zawody Pływackie o Puchar Starosty Buskiego"
jest współfinansowane ze środków Powiatu Buskiego
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PROGRAM ZAWODÓW:

 Blok I – 30.11.2019 - rozgrzewka godz. 900 - zawody 1000 .
1,2 25m. st.dowolnym
dz./chł.
8 lat i młodsi,
3,4 50m. st.dowolnym
dz./chł.
9,10-lat,
5,6 25m. st.grzbietowym
dz./chł.
8 lat i młodsi,
7,8 50m. grzbietowym
dz./chł.
9,10-lat,
9
4x25m. dowolnym
MIX
10-lat i młodsi
[skład zespołów sztafetowych 2+2, kolejność dowolna ].
 Blok II – 30.11.2019 - rozgrzewka bezpośrednio po zakończeniu I bloku ok. godz.
1130 , początek rywalizacji godz. 1230
10,11
12,13
14,15
16,17
18,19
20,21
22,23
24

50m st.dowolnym
100m st.klasycznym
50m st.grzbietowym
100m st.zmiennym
100m st.dowolnym
50m st.klasycznym
100m st.grzbietowym
4x50m st.dowolnym

K/M
K/M
K/M
K/M
K/M
K/M
K/M
MIX

11, 12,13, 14 lat i starsi,
11, 12,13, 14 lat i starsi,
11, 12,13, 14 lat i starsi,
11, 12,13, 14 lat i starsi,
11, 12,13, 14 lat i starsi,
11, 12,13, 14 lat i starsi,
11, 12,13, 14 lat i starsi,
11-12; 13 i starsi.

NAGRODY:
 dyplomy dla sześciu najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych
kategoriach wiekowych,
 medale dla trzech najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych
kategoriach wiekowych,
 medale i dyplomy dla trzech sztafet w każdej kategorii – dekoracje odbywać się będą z
poślizgiem jednej konkurencji.
 Statuetki dla trzech najlepszych zawodników i trzech najlepszych zawodniczek oraz
trzech najlepszych drużyn w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej zawodów za
uzyskanie najlepszego wyniku punktowego w punktacji FINA.
W przypadku gdy
dwóch lub więcej zawodników uzyska ten sam wynik o kolejności decyduje wynik
uzyskany w drugim starcie.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 W sprawach nieobjętych w/w komunikatem decyduje Zarząd MUKS UNIA, a podczas
zawodów protesty i spory rozstrzyga Kierownik Zawodów w porozumieniu z Sędzią
Głównym.
 W trakcie zawodów wokół niecki mogą przebywać wyłącznie zawodnicy oraz trenerzy
ekip,
 Każdy uczestnik musi być objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych
wypadków - obowiązek ubezpieczenia spoczywa na klubie sportowym zgłaszającym
do zawodów.
 Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z pełną akceptacją niniejszego komunikatu.

Zadanie Publiczne:
"Mistrzostwa Buska-Zdroju w Pływaniu. Ogólnopolskie Zawody Pływackie o Puchar Starosty Buskiego"
jest współfinansowane ze środków Powiatu Buskiego
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