MISTRZOSTWA
ŚLĄSKA 12 LAT

17 - 18 czerwiec 2019

1.Na zlecenie Śląskiego Okręgowego Związku Pływackiego,
organizatorzy:
✓ Miejski Zarząd Usług Komunalnych Gliwice
✓ Klub pływacki SIKRET Gliwice
2.Miejsce i termin zawodów.
✓ Miejsce: Kryta Pływalnia Olimpijczyk ul. Oriona 120
Gliwice
✓ Termin: 17 - 18.06.2019
I blok 17.06.2019 (poniedziałek) rozgrzewka 8.00 starty 9.00

4. Program zawodów (dla dziewczyn i chłopców)
I Blok

II Blok

III Blok

50m st. motylkowy

400m st. Dowolny

100m st. Dowolny

200m st. Dowolny

100m st. Motylkowy

100m st. Grzbietowy

200m st. Grzbietowy

100m st. Klasyczny

200m st. Klasyczny

100m st. zmienny

200m st. zmienny

800m st. dowolny

4x100m st. dowolny

4x100m st. zmienny

5. Zgłoszenie do zawodów

II blok 17.06.2019 (poniedziałek) do ustalenia

✓ Obowiązuje zgłoszenie z strony PZP - SEL

III blok 18.06.2019 (wtorek) rozgrzewka 8.00 starty 9.00

✓ Zgłoszenia na zawody może dokonać tylko i wyłącznie
administrator klubowy SEL do 13.06.2019 do godz. 22.00
po tej godzinie strona zawodów w SEL przestaje być
aktywna i zgłoszenia nie będą możliwe.

Rozgrzewka : godzina przed rozpoczęciem bloku
(25 min dziewczyny / 25 min chłopcy)
3. Uczestnictwo
✓ W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy urodzeni
w roku 2007
✓ Zawodnicy muszą być zgłoszeni przez klub zrzeszony
w SLOZP.
✓ Zawodnicy muszą posiadać status „aktywny” w SEL

✓ 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,
✓ Wycofania z zawodów do dnia 16.06.2019 do godz.
09.00 wysłane na adres wisniowicz@gmail.com po tej
godzinie drukowane są listy startowe i skreślenia nie
będą możliwe.

6. Przepisy techniczne
✓ Zawody zostaną przeprowadzone na pływalni 25 m.
✓ Zawody są rozgrywane seriami na czas.
✓ Pomiar czasu automatyczny.
✓ Zawodnicy zostaną rozstawieni na podstawie rankingu
europejskiego z ostatnich 15 miesięcy.
✓ Zawodnik ma prawo startu w czterech konkurencjach
indywidualnych i w dwóch sztafetach ale nie więcej niż
dwie konkurencje indywidualne w bloku.
✓ Konkurencja 800m stylem dowolnym zostanie
rozstawiona z 400m stylem dowolnym.
✓ Starty PK nie są dozwolone.
7. Nagrody
✓ Medale i dyplomy za miejsca I – III w każdej
konkurencji.
✓ Puchar dla najlepszego zawodnika i zawodniczki za 2
najlepsze starty wg. Punktacji FINA
o

W przypadku takiej samej ilości punktów o
pierwszym miejscu decyduje najbardziej
wartościowy wynik a w dalszej kolejności ilość
zdobytych miejsc pierwszych, drugich itd.

8. Zasady finansowania
✓ Opłata za komplet komunikatów: 20 zł
(edycja)
✓ Opłata startowa za osobo start: 10 zł
✓ Opłata startowa za każdy zgłoszony zespół
sztafetowy: 10 zł
✓ Koszty organizacyjne ponosi organizator
zawodów.
9. Postanowienia końcowe
✓ Na zawodach obowiązują przepisy PZP
i FINA.
✓ W sprawach nie objętych regulaminem,
komunikatem organizacyjnym decyduje
naczelnik zawodów.
✓ Organizator nie ponosi odpowiedzialności
za rzeczy zagubione, jak również szkody
i wypadki.
Podczas imprezy wszystkich uczestników i kibiców
obowiązuje regulamin obiektu.
10. Komisja sędziowska
✓ Komisję sędziowską powołuje Kolegium
Sędziów Śląskiego Okręgowego Związku
Pływackiego

11. Sprawy różne
✓ 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.
12. Wyżywienie dnia 17.06.2019
✓ Hotel Łabędy wyżywienie w cenie 20 zł
proszę zamawiać pod numerem tel.
668425374 p. Gabrysia Olejarz (ok 3 km od
basenu)
12. Kontakt z organizatorem
Zgłoszenia, lista startowa, wyniki:
Wojciech Wiśniowicz
tel. 500 193 225
wisniowicz@gmail.com

We wszystkich sprawach związanych z zawodami
z organizatorem kontaktuje się trener klubowy.

