Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radlinie
ul. Korfantego 17

44 – 310 RADLIN

1.Organizatorzy
Śląski Okręgowy Związek Pływacki w Katowicach
KS Górnik Radlin
MOSiR Radlin
2.Miejsce i termin zawodów
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radlinie
ul. Korfantego 17 44 – 310 RADLIN
IV RUNDA 10.06.2019r.
3.Uczestnictwo
W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy urodzeni w 2007 r.
Zawodnicy muszą posiadać status „aktywny” w SEL

4.Nagrody
W każdej rundzie za pierwsze trzy miejsca w konkurencjach indywidualnych i wyścigach
sztafetowych zawodnicy zostaną nagrodzeni dyplomami
Po rundzie IV za sumę punktów całego cyklu nagrodzeni zostaną:
Pucharami – trzy kluby zajmujące miejsca 1-3 w łącznej punktacji oraz nagrodami
rzeczowymi - zawodniczki i zawodnicy za klasyfikację indywidualną za miejsca 1 - 6
ewentualnie 1 - 10 ( uzależnione od środków finansowych)
5.Program zawodów

IV RUNDA 10.06.2019
Rozgrzewka 9.00
Zawody

10.00

Zgłoszenie do 07.06.2019r. (Niedziela)
IV RUNDA
DZIEWCZĘTA
34

CHŁOPCY
8 x 50m Stylem Dowolnym mix

35

50m Stylem Dowolnym

36

50m Stylem Dowolnym

37

50m Stylem Grzbietowym

38

50m Stylem Grzbietowym

39

50m Stylem Klasycznym

40

50m Stylem Klasycznym

41

200m Stylem Zmiennym

42

200m Stylem Zmiennym

43

4 x 100m Stylem Zmiennym

44

4 x 100m Stylem Zmiennym

6.Zgłoszenie do zawodów
Zgłoszeni na zawody mogą być jedynie zawodnicy posiadający status „aktywny” w
systemie SEL tzn. posiadający aktualne badania lekarskie, opłaconą licencje PZP na
klub i zawodnika
na adres poczty e-mail:

W.Szulc1@interia.pl
W związku z nową formą zgłoszeń (System SEL) i koniecznością pobierania czasów z
rankingu europejskiego bardzo proszę aby do terminu zgłoszeń zawodów przesłać na mój
adres e-mail W.Szulc1@interia.pl składów sztafet. Czas sztafety będzie składową czasów
zawodników pobraną z rankingu europejskiego. Niestety system SEL nie pozwala na
zgłoszenia sztafet z zawodnikami.
Kluby które nie dokonają zgłoszenia zawodników lub będzie brakowało czasów z rankingu
europejskiego zostaną rozstawieni z NT.
UWAGA : Terminy zgłoszeń do dnia 07.06.2019 (Piątek) do godziny 22.00
Lista startowa zostanie umieszczona na stronie:
www.megatiming.pl
w dniu 09.06.2019 po godz. 11.30
Wyniki będą publikowane na bieżąco w Internecie na stronie www.megatiming.pl

WYCOFANIA DO GODZINY 09.06.2019 do godziny10.00
7.Przepisy techniczne
Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełna datę
urodzenia (dd/mm/rrrr), numer licencji zawodnika, nazwę klubu, dystans i konkurencje,
najlepszy wynik
Zawody zostaną przeprowadzone na pływalni 25 m / 6 torów
Zawody są rozgrywane seriami na czas
Zawodnicy zostaną rozstawieni na podstawie nadesłanych czasów.
Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych i w dwóch sztafetach.
Zawodnik do końca całej edycji reprezentuje barwy tego samego klubu.
W sztafetach mają prawo startu tylko zawodnicy, którzy w danej rundzie wystartują
przynajmniej w 1 konkurencji indywidualnej
TOR 1 JEST TOREM JEDNOKIERUNKOWYM PRZEZNACZONYM NA SKOKI
STARTOWE DO WODY. SKOKI DO WODY W INNYCH MIEJSCACH SĄ
NIEDOPUSZCZALNE POD GROŻBĄ WYKLUCZENIA Z ZAWODÓW!!!
8. Sprawy Różne
1. W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
zawodnicy i trenerzy biorący udział w zawodach organizowanych przez Śląski Okręgowy
Związek Pływacki 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
2. Uczestnictwo w imprezie sportowej zarówno czynne jak i bierne jest jednoznaczne z
akceptacją niniejszego regulaminu.

Punktacja indywidualna wg klucza
Konkurencje indywidualne

Sztafety

1m – 24 pkt.

13m - 1 pkt.

1m – 36 pkt.

2m – 22 pkt.

14m - 1 pkt.

2m – 33 pkt.

3m – 20 pkt.

15m - 1 pkt.

3m – 30 pkt.

4m – 18 pkt.

16m - 1 pkt.

4m – 27 pkt.

5m – 16 pkt.

17m - 1 pkt.

5m – 24 pkt.

6m – 14 pkt.

18m - 1 pkt.

6m – 21 pkt.

7m – 12 pkt.

19m - 1 pkt.

7m – 18 pkt.

8m – 10 pkt.

20m - 1 pkt.

8m – 15 pkt.

9m – 8 – pkt.

9m – 12 – pkt.

10m – 6 pkt.

10m – 9 pkt.

11m – 4 pkt.

11m – 6 pkt.

12m – 2 pkt.

12m – 3 pkt.

9. Zasady finansowania
Wg informatora . Opłata za komplet komunikatów 20 złotych ( blok).
Opłata startowa za zawodnika 20 zł. Opłata startowa za zgłoszony zespół sztafetowy 10 zł.
10.Postanowienia końcowe
Na zawodach obowiązują przepisy PZP i FINA
W sprawach nie objętych regulaminem , komunikatem organizacyjnym decyduje naczelnik
zawodów
Nie dopuszcza się dodatkowych wyścigów poza konkursem
11.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
12.Kontakt z organizatorem
Zgłoszenia , lista startowa , wyniki
Szulc Wojciech kom. 793252566

