Komunikat Organizacyjny
Mistrzostwa Województwa Małopolskiego 10-12 lat
1.

Miejsce zawodów: Kryta Pływalnia OSR Zabierzów, 32-080 Zabierzów, ul. Kolejowa 15

2.

Termin zawodów: 16 – 17 grudnia 2017 (sobota - niedziela)

3.

Organizator zawodów:


Małopolski Okręgowy Związek Pływacki



Ośrodek Sportowo – Rekreacyjny Zabierzów



UKP Kmita Zabierzów

4. Patronat zawodów:


Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa



Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan

5.

Zasady uczestnictwa: w zawodach mają prawo startu zawodnicy 10, 11 i 12 – sto letni.

6.

Pomiar czasu : automatyczny

7.

Pływalnia 25m; 6 torów; temperatura wody 270 C

8.

Zasady finansowania:


Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy zawodów



Koszty uczestnictwa pokrywają kluby



Opłata startowa wynosi 10zł od każdego zgłoszonego startu w tym również startu zespołu sztafetowego



Obligatoryjna opłata zgłoszeniowa 20zł

11. Zgłoszenie do zawodów należy przesłać na adres poczty elektronicznej: zawody@swimart.pl w nieprzekraczalnym
terminie do dnia: 12 grudnia 2017 do godz. 2200. Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę
urodzenia (dd/mm/rrrr), nazwę klubu, numer licencji, dystans i konkurencję oraz najlepszy tegoroczny wynik.
Zgłoszenia tylko w formacie .lxf przygotowane przy pomocy SPLASH Entry Edytora
Skreślenia zawodników bez pobrania opłaty startowej możliwe do dnia 14 grudnia 2017 godz. 2000
12. Regulamin zawodów:


W zawodach mają prawo startu tylko zawodnicy klubów zrzeszonych w Małopolskim OZP oraz uczniowie szkół
mistrzostwa sportowego w Krakowie i Oświęcimiu



zawody będą rozegrane seriami na czas w podziale na kategorie wiekowe, zgodnie z przepisami FINA i PZP.



Każdy zawodnik ma prawo do nieograniczonej liczby startów indywidualnych



W przypadku nieposiadania przez zawodników 10-letnich licencji zawodniczej wymagana jest pisemna zgoda
rodziców na udział dziecka w zawodach oraz zaświadczenie lekarskie

13. Nagrody:


Nagrody rzeczowe dla najlepszej zawodniczki i zawodnika w każdej kategorii wiekowej (suma punktów z trzech
najlepszych startów według tabeli wielobojowej FINA 2017)



Dyplomy i medale dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników w każdej konkurencji i kategorii wiekowej



Puchary dla trzech najlepszych zespołów sztafetowych w każdej kategorii wiekowej za łączną sumę punktów
wszystkich sztafet

14. Program zawodów:
Blok I – 16/12/2017 – Rozgrzewka - 900 ( dziewczęta 900, chłopcy 930 ); Zawody - 1000
Dziewczęta

Chłopcy

1

50m stylem motylkowym

2

50m stylem motylkowym

3

200m stylem dowolnym

4

5

100m stylem klasycznym

7

Kategorie wiekowe
10 lat

11 lat

12 lat

200m stylem dowolnym

11 lat

12 lat

6

100m stylem klasycznym

11 lat

12 lat

100m stylem grzbietowym

8

100m stylem grzbietowym

11 lat

12 lat

9

100m stylem zmiennym

10

100m stylem zmiennym

10 lat

11 lat

12 lat

11

4 x 50 stylem dowolnym

12

4 x 50 stylem dowolnym

10 lat

11 lat

12 lat

Blok II – 16/12/2017 – Rozgrzewka - 1500 ( dziewczęta 1500, chłopcy 1520 );
Uroczyste otwarcie - 1545; Zawody - 1600
Dziewczęta

Chłopcy

13

50m stylem dowolnym

14

50m stylem dowolnym

15

200m stylem klasycznym

16

17

200m stylem grzbietowym

19
21

Kategorie wiekowe
10 lat

11 lat

12 lat

200m stylem klasycznym

11 lat

12 lat

18

200m stylem grzbietowym

11 lat

12 lat

400m stylem dowolnym

20

400m stylem dowolnym

11 lat

12 lat

4 x 50m stylem zmiennym

22

4 x 50m stylem zmiennym

11 lat

12 lat

10 lat

Blok III – 17/12/2017 – Rozgrzewka - 900 ( dziewczęta 900, chłopcy 930 ); Zawody - 1000
Dziewczęta

Chłopcy

23

50m stylem grzbietowym

24

50m stylem grzbietowym

25

100m stylem dowolnym

26

100m stylem dowolnym

27

50m stylem klasycznym

28

50m stylem klasycznym

29

100m stylem motylkowym

30

31

200m stylem zmiennym

33
35

Kategorie wiekowe
10 lat

11 lat

12 lat

11 lat

12 lat

11 lat

12 lat

100m stylem motylkowym

11 lat

12 lat

32

200m stylem zmiennym

11 lat

12 lat

800m stylem dowolnym

34

800m stylem dowolnym

4 x 100m stylem dowolnym

36

4 x 100m stylem dowolnym

10 lat

12 lat
11 lat

12 lat

15. Regulamin rozgrzewki:
 Tor 6 jest torem jednokierunkowym, przeznaczonym również na skoki do wody
 Skoki do wody w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźba wykluczenia z zawodów
16. Zainteresowanych wyżywieniem (obiad) prosimy o kontakt z Panem Arturem Czerwiec; telefon: 509 536 643, mail:
ukp@kmitazabierzow.eu w terminie do 12 grudnia 2017 W związku z tym że obiady będą serwowane przez firmę
cateringową ilość zamówionych obiadów musi być większa niż 150 szt. W innym wypadku obiady nie będą podawane.
Do dyspozycji zawodników organizator poda adresy i telefony pobliskich restauracji

