1. Termin i miejsce zawodów:


01-03.02.2019 r. pływalnia Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
ul. Mikołowska 72a

2. Organizator:


Klub Sportowy AZS AWF Katowice



Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach



Akademia Pływania AZS AWF Katowice

3. Uczestnictwo:


W zawodach mogą uczestniczyd zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie



Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP



Każdy zawodnik reprezentuje swój klub, a dodatkowo na potrzeby pojedynku również drużynę SILESII
lub RESZTY ŚWIATA
Do drużyny SILESII zaliczają się zawodnicy ze wszystkich klubów z województwa śląskiego.
Do drużyny RESZTY ŚWIATA zaliczają się zawodnicy ze wszystkich klubów spoza województwa
śląskiego.

4. Program zawodów

BLOK 1 – PIĄTEK 01.02.2019
Rozgrzewka 8:00, Zawody 9:00
1.

400 m stylem dowolnym K+ M – seriami na czas

BLOK 2 – PIĄTEK 01.02.2019
Rozgrzewka 15:00, Zawody 16:00
2.

Sztafeta SILESIA 8x 50m stylem dowolnym (4K+4M) we wszystkich kategoriach

3.

50 m stylem klasycznym K+M - eliminacje

4.

100 m stylem grzbietowym K+M - eliminacje

5.

50 m stylem motylkowym K+M - eliminacje

BLOK 3 – SOBOTA 02.02.2019
Rozgrzewka 8:00, Zawody 9:00
6.

50 m stylem klasycznym K+M - finał OPEN

7.

100 m stylem grzbietowym K+M - finał OPEN

8.

50 m stylem motylkowym K+M - finał OPEN

9.

200 m stylem dowolnym K+ M - eliminacje

10.

100 m stylem motylkowym K+ M - eliminacje

BLOK 4 – SOBOTA 02.02.2019
Rozgrzewka 15:00, Zawody 16:00
11.

200 m stylem dowolnym K+ M - finał OPEN

12.

100 m stylem motylkowym K+ M - finał OPEN

13.

50 m stylem dowolnym K+ M - eliminacje

14.

100 m stylem klasycznym K+ M - eliminacje

BLOK 5 – NIEDZIELA 03.02.2019
Rozgrzewka 8:00, Zawody 9:00
15.

50 m stylem dowolnym K+ M - finał OPEN

16.

100 m stylem klasycznym K+ M - finał OPEN

17.

50 m stylem grzbietowym K+ M - eliminacje

18.

100 m stylem dowolnym K+ M - eliminacje

19.

100 m stylem zmiennym K+ M - eliminacje

20.

50 m stylem grzbietowym K+ M - finał OPEN

21.

100 m stylem dowolnym K+ M - finał OPEN

22.

100 m stylem zmiennym K+ M - finał OPEN



Wszystkie wyścigi eliminacyjne (również w stylu grzbietowym) odbywad się będą sposobem na
zakładkę



W sztafecie SILESIA startują 4 kobiety i 4 mężczyzn (w dowolnej kolejności)



Konkurencje 400 m stylem dowolnym oraz sztafety 8 x 50 m stylem dowolnym przeprowadzone będą
systemem seriami na czas



Do finału OPEN awansuje najlepszych 6 zawodniczek/zawodników

W trakcie zawodów do dyspozycji zawodników będzie dostępny basen rozgrzewkowy (16 m, 4 tory)
5. Przepisy techniczne


Długośd pływalni 25 m, 6 torów (+ 2 na interferencję fal), temp. 27 C, basen rozgrzewkowy 16 m



Pomiar czasu - elektroniczny

0

6. Zgłoszenia


Zgłoszenia tylko i wyłącznie elektronicznie w formacie lxf. należy nadsyład w nieprzekraczalnym
terminie do 28 stycznia 2018 r. na adres: W.Szulcik@interia.pl.
Obsługa informatyczna – Wojciech Szulc kom. 793 252 566



Skreślenia bez ponoszenia kosztów opłaty startowej do 31 stycznia 2019 r. do godz. 12:00



Zaproszenie do pobrania na www.megatiming.pl oraz na stronie zawodów www.pucharsilesia.pl



Po opublikowaniu w Internecie listy zgłoszonych zawodników zmiany mogą byd dokonane wyłącznie
na odprawie technicznej i dotyczyd:
 wycofania zawodnika z konkurencji
 wpisania na miejsce wycofanego zawodnika w tej samej konkurencji innego reprezentanta tego
samego klubu
7. Kategorie wiekowe (roczniki)
1. 10 lat i młodsi (2009 i młodsi)
2. 11-12 lat (2008-2007)
3. 13-14 lat (2006-2005)
4. 15-16 lat (2004-2003)
5. OPEN
8. Nagrody
 Do klasyfikacji drużynowej wliczane będą wyniki najlepszych 10 zawodników każdej drużyny
(niezależnie od płci) uwzględniając punkty zdobyte w 2 najlepszych startach indywidualnych wg
punktacji FINA
 Warunkiem klasyfikacji w punktacji drużynowej jest wystawienie minimum 10 zawodników





(niezależnie od płci) oraz udział w sztafecie SILESIA 8 x 50 m stylem dowolnym
Zwycięzca klasyfikacji drużynowej otrzyma Puchar SILESIA, trofeum przechodnie. Drużyna ma prawo
do pucharu przez rok, po którym musi dostarczyd puchar na kolejną edycję. Aktualnie Puchar jest
w posiadaniu KS AZS AWF Katowice – triumfatora Pucharu SILESIA 2018. Jeśli jakaś drużyna wygra
puchar trzykrotnie uzyskuje go na własnośd. Dotychczasowi zwycięzcy:
 2011 UKP Unia Oświęcim
 2012 WKS Śląsk Wrocław
 2013 KS AZS AWF Katowice
 2014 KS AZS AWF Katowice
 2015 KS AZS AWF Katowice
 2016 KS AZS AWF Katowice
 2017 KS AZS AWF Katowice
 2018 KS AZS AWF Katowice
We wszystkich wyścigach finałowych (oraz 400 m stylem dowolnym seriami na czas) w kategorii OPEN
miejsca 1-3 nagradzane są finansowo:
1miejsce – 150 zł
2miejsce – 100 zł
3miejsce – 50 zł





UWAGA!!! Organizatorzy ufundowali nagrody specjalne w kwocie 1000 zł dla najlepszych
zawodników (kobiety i mężczyzny) w kategorii OPEN uwzględniając sumę punktów FINA uzyskaną
w 2 różnych najlepszych startach indywidualnych.
W trakcie eliminacji nagradzani są zawodnicy tylko i wyłącznie w kategoriach 1-4! Pierwsza trójka
otrzymuje dyplomy. Istnieje możliwośd, iż zawodnicy będą nagradzani dodatkowymi nagrodami
rzeczowymi w przypadku pozyskania sponsorów
warunkiem otrzymania nagrody jest jej osobisty odbiór w czasie dekoracji – w przypadku
niezgłoszenia się zawodnika do dekoracji nagroda przepada

9. Zasady finansowania


Koszty organizacji pokrywa organizator



Koszty uczestnictwa ponoszą kluby



Opłata startowa – 15 zł/osobostart



Opłata za sztafetę – GRATIS!!!



Opłata za listę startową – GRATIS!!!

10. Biuro zawodów


Biuro zawodów będzie mieścid się w siedzibie KS AZS AWF Katowice (Nowa Hala AWF Katowice
2 piętro). Opłatę startową należy uiścid w biurze zawodów najpóźniej do ukooczenia II bloku zawodów.

11. Postanowienia koocowe


Obiekt zostanie udostępniony dla zawodników od piątku do niedzieli od godz. 7:30



Odprawa techniczna odbędzie się w piątek 1 lutego o godzinie 8:15



Ceremonia otwarcia zawodów nastąpi w piątek 1 lutego o godzinie 15:45



Zakwaterowanie: Hotel AWF Katowice ul. Mikołowska 72c recepcja nr tel. 032 207 54 00



Obiady w Restauracji Olimp (Pani Patrycja Bartoszek 606 943 233, zamówienia prosimy składad mailem
na adres: cs@cateringservice.pl)



Dane do faktury za opłatę startową prosimy wysyład na adres halinar.azs@op.pl Halina Rudnicka nr tel.
(32) 2075282



W sprawach nieujętych regulaminem decyduje organizator oraz sędzia główny zawodów



W związku z ograniczoną liczbą miejsc w Hotelu AWF Katowice polecamy Park Hotel Diament
mieszczący się przy ulicy Wita Stwosza 37 w niedalekiej odległości od campusu AWF. Hotel
przygotował specjalną ofertę dla uczestników zawodów. Na hasło „Puchar SILESIA” możliwe będzie
zarezerwowanie miejsca w specjalnej cenie (140 zł pokój 1 os. ze śniadaniem, 160 zł pokój 2 os. ze
śniadaniem)! Kontakt: katowicepark@hotelediament.pl tel. 32 720 00 00



W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy i trenerzy
biorący udział w zawodach organizowanych przez KS AZS AWF Katowice wyrażają zgodę na
udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki,
SEL, dekoracje) oraz poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie wyraża się
zgodę na publikację i udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach



Koordynator zawodów: Michał Skóra 501370222 m.skora@awf.katowice.pl

