KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODY O PUCHARU SOLNEGO MIASTA RUNDA I
1. Termin i miejsce zawodów:
 14 luty 2015 (sobota);
 Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne w Wieliczce, ul. Tadeusza Kościuszki 15;
2. Kierownictwo zawodów:
 Naczelnik zawodów – Wojciech Kot tel. 606 114 904
3. Informacje techniczne:
 Pływalnia 25m, 6 torów, temperatura wody 27°C;
 Komijsę sędziowską powołuje KS MOZP
 Pomiar czasu: ręczny
 Za doprowadzenie zawodnika na start odpowiedzialni są kierownicy ekip
 W trakcie rozgrzewki tylko tor nr 1 jest przeznaczonym do skoków - tor jednokierunkowy,
 Zawodnicy będą rozstawieni w seriach według czasu bez podziału na roczniki, a klasyfikacja będzie
prowadzona oddzielnie dla każdej kategorii.
 Zawody rozgrywane są zgodnie z Regulaminem Pucharu Solnego Miasta (Regulamin dostępny jest na
www.swimart.pl oraz www.solnemiasto.eu/sekcja-plywacka)
4. Organizator zawodów:
 KS Solni Wieliczka;
 Solne Miasto Sp. z o. o.;
5. Patronat medialny:
 TVP Kraków
 RMF MAXX
 Dziennik Polski
 news.megatiming.pl
6. Zasady uczestnictwa:
 W zawodach maja prawo startu zawodnicy z rocznika 2002 i młodsi.
 W zawodach prawo startu mają tylko zawodnicy klubów posiadających licencję PZP
 Każdy zawodnik może startowad w maksymalnie dwóch konkurencjach
7. Program zawodów:.
 9:00 Rozgrzewka dla zawodników 9-letnich i młodszych
 Rozgrzewka dla zawodników 10-letnich i starszych odbędzie się po zakooczeniu konkurencji
9-letnich i młodszych
Lp
STYL
K/M
KATEGORIE WIEKOWE
1-2
25 m st. dowolnym
K/M
8lat i młodsi
9 lat
3-4
25 m st. grzbietowym
K/M
8lat i młodsi
9 lat
5-6
25 m st. klasycznym
K/M
9 lat
7-8
25 m st. motylkowym
K/M
9 lat
Rozgrzewka dla zawodników 10-letnich i starszych
9-10
100m. st. dowolnym
K/M
11lat
12lat
11-12 50m st. dowolnym
K/M
10lat
13-14 100m st. grzbietowym
K/M
11lat
12lat
15-16 50 m st. grzbietowym
K/M
10lat
17-18 100m st. klasycznym
K/M
11lat
12lat
19-20 50m st. klasycznym
K/M
10lat
21-22 100m st. motylkowym
K/M
11lat
12lat
23-24 50m st. motylkowym
K/M
10lat
25-26 200m st. zmiennym
K/M
11lat
12lat

zawodników

13lat
13lat
13lat
13lat
13lat

7. Zgłoszenia do zawodów:
 Zgłoszenia muszą byd przygotowane w edytorze zgłoszeo SPLASH Entry Editor. Wygenerowany plik lxf należy
przesyład na adres: zawody@swimart.pl. Instrukcja SPLASH Entry Editor na stronie www.swimart.pl
00
 Termin zgłoszeo upływa 9 lutego 2015 (poniedziałek) o godz. 22
00
 Skreślenia, bez pobierania opłaty startowej, będą akceptowane do 12 lutego 2015 (czwartek) do godz 20
8. Zasady finansowania:
 Opłatę startową w wysokości 25zł od zgłoszonego zawodnika należy wnieśd na 30 min przed rozgrzewką
 Po wniesieniu opłaty za cały klub będą wydawane kluczyki do szafek i listy startowe
10. Nagrody:
 Statuetka dla najlepszego zawodnika i zawodniczki w każdej kategorii wiekowej za sumę punktów FINA
z dwóch startów
 Nagrodzony zostanie najmłodszy uczestnik.
 Medale za miejsca I-III w każdej konkurencji
 Po dwóch rundach statuetkami zostanie nagrodzonych pięd zawodniczek i pięciu zawodników, w każdej
kategorii wiekowej, którzy uzyskali największą sumę punktów FINA w czterech konkurencjach
 pula nagród rzeczowych jest uzależniona od współpracy ze sponsoram. Warunkiem otrzymania nagród jest
ich osobisty odbiór podczas ceremonii dekoracji.
11. Postanowienia koocowe:
 Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowieo Regulaminu Pucharu Solnego Miasta
oraz niniejszego komunikatu
 Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych
i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Pucharu Solnego Miasta
 Wyniki LIVE będzie można śledzid na www.megatiming.pl oraz www.swimart.pl
 Wyniki zawodów będą publikowane na stronie internetowej:www.megatiming.pl, www.swimart.pl oraz
www.solnemiasto.eu
12. Sponsorzy zawodów:

