Śląski Okręgowy Związek Pływacki
w Katowicach
Klub Pływacki „SiKReT” Gliwice
Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach

Mistrzostwa Okręgu
Śląskiego 11 latków
Rocznik 2007

Kryta Pływalnia „Olimpijczyk” – teren Kąpieliska Leśnego
44-100 Gliwice ul. Oriona 120

1.TERMIN ZAWODÓW:
1 grudzień 2018r Gliwice Basen Olimpijczyk
I BLOK - Rozgrzewka 9.00 (9.00-9.20 Dziewczyny, 9.20 – 9.45 Chłopcy)
Starty 10.00
II BLOK – Rozgrzewka – do ustalenia
Starty – do ustalenia
2. MIEJSCE ZAWODÓW:
•

Kryta Pływalnia Olimpijczyk ul. Oriona 120 Gliwice

3. INFORMACJE TECHNICZNE:
•
•
•
•

Pływalnia 25m; 8 torów, temperatura wody: 27°C
Pomiar czasu: automatyczny,
Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami FINA, PZP.
Zawody rozgrywane są seriami na czas od najsłabszej do najmocniejszej wg nadesłanych
czasów zgłoszeń.

4. ORGANIZATORZY:
•
•

Na zlecenie Śląskiego Okręgowego Związku Pływackiego:
Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach
SiKReT Gliwice

5. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:
•

Komisja sędziowska, komisja odwoławcza.

6. ZASADY FINANSOWANIA:
•
•
•
•
•

Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy
Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny
Obligatoryjna opłata za komunikat 20zł od zgłoszonego klubu
Opłata startowa wynosi 10zł od osobo startu oraz 10zł od zgłoszonego zespołu sztafetowego.
Ewentualne skreślenia, bez ponoszenia opłaty startowej, możliwe do 30.11.2018
(piątek) godz. 09.00

7. ZASADY UCZESTNICTWA:
•
•
•
•
•

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy urodzeni w 2007r , zgłoszeni przez kluby
zrzeszone w Śląskim Okręgowym Związku Pływackim, posiadający numery kodowe nadane
przez PZP.
Każdy zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych i sztafecie w każdym
bloku zawodów.
Wszyscy zgłoszeni zawodnicy muszą być zarejestrowani w PZP i posiadać numery licencji.
Wszyscy zgłoszeni zawodnicy zobowiązani są do posiadania badań lekarskich (krat
sportowca), za ich posiadanie odpowiedzialni są trenerzy lub opiekunowie ekip.
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia.

8. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:
•
•

•

Zaproszenie do pobrania ze strony: www.megatiming.pl
Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia
(DD/MM/RRRR), nazwę klubu, numer licencji PZP (bez numeru licencji wyniki zawodnika
nie będą wysyłane na ranking europejski), konkurencję wraz z najlepszym
wynikiem zawodnika na danym dystansie uzyskanym w ostatnich 15-tu miesiącach.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres: wisniowicz@gmail.com – każde zgłoszenie będzie
potwierdzone e-mailem zwrotnym w razie braku potwierdzenia proszę o kontakt 500193225.

Termin zgłoszeń: 28.11.2018r. do godz. 18.00 – skreślenia do 30.11.2018r. godz. 09.00
9. WYNIKI:
•

Publikowane będą na stronach: www.megatiming.pl

10. PROGRAM ZAWODÓW:

1
3
5

Blok I – Rozgrzewka 9.00 Dziewczyny, 9.25 Chłopcy
Starty – 10.00
Dziewczyny
Chłopcy
50 stylem dowolny
2
50 stylem dowolny
100 stylem klasyczny
4
100 stylem klasyczny
50 stylem motylkowym
6
50 stylem motylkowym

7
9
11

200 stylem dowolnym
100 stylem grzbietowym
4x50 stylem dowolnym

8
10
12

200 stylem dowolnym
100 stylem grzbietowym
4x50 stylem dowolnym

Blok II – Rozgrzewka do ustalenia
Starty – do ustalenia
13
15
17
19
21

Dziewczyny
50 stylem grzbietowym
50 stylem klasyczny
100 stylem dowolnym
100 stylem motylkowym
100 stylem zmiennym

14
16
18
20
22

Chłopcy
50 stylem grzbietowym
50 stylem klasyczny
100 stylem dowolnym
100 stylem motylkowym
100 stylem zmiennym

23

4x50 stylem zmiennym

24

4x50 stylem zmiennym

11. NAGRODY
•
•

Dyplomy i Medale za 3 pierwsze miejsca w każdej konkurencji
Statuetka dla najlepszego zawodnika za 2 starty wg FINA (w przypadku dwóch takich samych
wyników decyduje wynik z lepszego startu, dalej statystyka medalowa.)

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
•
•
•

W sprawach nieobjętych komunikatem lub Regulaminem Imprez PZP decyduje naczelnik
i sędzia główny zawodów.
Nie dopuszcza się startów poza konkurencją.
Podczas imprezy wszystkich uczestników i kibiców obowiązuje regulamin obiektu.

13. SPRAWY RÓŹNE:
•

•

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
Uczestnictwo w imprezie sportowej zarówno czynne jak i bierne jest jednoznaczne
z akceptacją niniejszego regulaminu.

14. WYŻYWIENIE
•

Wyżywienie „Hotel Łabędy” w cenie 19zł, zainteresowane kluby proszę o kontakt:
Gabrysia Olejarz tel. 668 425 374

15. KONTAKT Z ORGANIZATOREM
•
•

Sprawy organizacyjne: Mirosław Witkowski Tel. 534 300 043
Zgłoszenia, lista startowa, wyniki : Wojciech Wiśniowicz Tel. 500 193 225

Zapraszamy do Gliwic !!!

