XX lat Klubu DELFIN Inowrocław
1995-2015
KOMUNIKAT
Organizacyjny Zawodów Pływackich
„V” GRAND PRIX KUJAW w SPRINCIE"
Pod Honorowym Patronatem
Prezydenta Miasta Inowrocławia Ryszarda Brejzy

1. ORGANIZATOR
•
•
•

Klub Pływacki „Delfin”
OSiR Inowrocław
Urząd Miasta Inowrocławia

2. ADRES ORGANIZATORA
•

88 - 100 Inowrocław, ul. Wierzbińskiego 11
Naczelnik zawodów: Jarosław Molenda
Tel.: 660 899 358

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
30.05.2015 r.
Pływalnia „Delfin” w Inowrocławiu, ul. Wierzbińskiego 11
Długość pływalni: 25 m,
Pomiar czasu ręczny
Liczba torów: 6
Temp. wody: 27°-28° C
4. UCZESTNICTWO
W zawodach startują zawodnicy w następujących 5 kategoriach wiekowych:
2005,2004,2003-2002,2001-2000, i starsi.
Posiadający: Ważne badania lekarskie (lekarz sportowy).
Każdy zawodnik ma prawo do dwukrotnego startu oraz w sztafecie.
Rocznik 2005,2004 ma prawo startu tylko na dystansach 50 metrowych
Organizator nie zezwala na starty poza konkurencją (PK).
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
5. NAGRODY
Organizator ufundował medale dla trzech najlepszych zawodniczek i
zawodników w każdej kategorii wiekowej, w każdej konkurencji
zawodów.
Puchar Grand Prix dla najlepszego zawodnika i zawodniczki zawodów za
najlepszy wynik wg Tabeli wielobojowej w każdej kategorii wiekowej.
Puchar dla najlepszego zawodnika i zawodniczki z Inowrocławia za najlepszy
wynik wg Tabeli wielobojowej w każdej kategorii wiekowej.
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6. ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW
Zgłoszenie należy przesłać w terminie do 27.05.2014 r. wg. Edytora zgłoszeń
do pobrania na www.megatiming.pl ,pocztą elektroniczną na adres: email:
tomek.zwiejski@gmail.com
Zgłoszenia do zawodów zgodne z Rankingiem europejskim.
UWAGA: Termin zgłoszenia do dnia 27.05.2014 (środa) do godz. 20.00
Skreślenia do dnia 28.05.2014 (czwartek) do godz. 20.00
Po upływie tego terminu płatności będą pobierane zgodnie ze zgłoszeniem, nie
wykreślamy na odprawie technicznej.
7. ZASADY FINANSOWANIA
Koszty organizacji zawodów ponosi organizator imprezy.
Koszty uczestnictwa ponoszą kluby (płatne gotówką w biurze zawodów na
basenie).
Opłata startowa wynosi 30 PLN. Od zgłoszonego zawodnika.
Opłata klubowa wynosi 20 PLN płatna przed zawodami.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Podczas zawodów obowiązują przepisy PZP.
W sprawach nieobjętych regulaminem oraz komunikatem organizacyjnym
decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Naczelnikiem zawodów.
Na pływalni i trybunach obowiązuje obuwie zastępcze, na niecce
basenowej przebywają tylko zawodnicy i trenerzy !
Parking dla samochodów i autokarów dostępny za bramą wjazdową na
teren OSiR po lewej stronie pływalni Delfin (teren trawiasty).

9. PROGRAM ZAWODÓW
Rozgrzewka 8.30 – 9.15
Uroczyste otwarcie zawodów godz. 9.30
Rozpoczęcie zawodów 9.45
Dziewczęta
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.

Chłopcy

50 m st. dowolnym
50 m st. motylkowym
50 m st. grzbietowym
50 m st. klasycznym
100 m st. dowolnym
100 m st. motylkowym
100 m st. grzbietowym
100 m st. klasycznym
4 x 50 zmienny (Open)

2. 50 m st. dowolnym
4. 50 m st. motylkowym
6. 50 m st. grzbietowym
8. 50 m st. klasycznym
10. 100 m st. dowolnym
12. 100 m st. motylkowym
14. 100 m st. grzbietowym
16. 100 m st. klasycznym
18. 4 x 50 zmienny (Open)

Ze sportowym pozdrowieniem
Prezes KP „Delfin"
Joanna Molenda
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