REGULAMIN
GRAND PRIX WĄGROWCA

1.TERMIN :
I EDYCJA 22.10.17
II EDYCJA 03.12.17
III EDYCJA14.01.18
IV EDYCJA18.03.18
V EDYCJA 15.04.18

2.MIEJSCE ZAWODÓW :
Aquapark Wągrowiec, 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 49A

3.ORGANIZATOR :
-MKP Wągrowiec
-Aquapark Wągrowiec Sp z o.o.
-Burmistrz Miasta Wągrowiec
-Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki
-Osoba odpowiedzialna za organizację: Renata Kryger nr tel.: 781 785 139

4. INFORMACJE TECHNICZNE :
-pływalnia- 25m, 5 torów, temp. wody 27’C
-pomiar czasu ręczny

5.WARUNKI UCZESTNICTWA :
Kat. I - 2008r i młodsi
Kat. II - 2007r
Kat. III - 2006r.
Kat. IV - 2005r.
Kat. V - 2004-2002

6.ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW :
- zgłoszenie w formie elektronicznej przygotowane w formie pliku lxf. należy przesłać
na adres: tomek.zwiejski@gmail.com,
- po ukazaniu się listy zgłoszonych zawodników nie przewiduje się żadnych zmian,
-zaproszenie znajduje się na stronie www.megatiming.pl
- ilość miejsc ograniczona do 200 miejsc + zawodnicy MKP Wągrowiec. Decyduje kolejność zgłoszeń
- terminy zgłoszeń do poszczególnych edycji:






I edycja do dnia 18.10.17
II edycja do dnia 29.11.17
III edycja do dnia 10.01.18
IV edycja do dnia 14.03.18
V edycja do dnia 11.04.18

7. WARUNKI FINANSOWANIA :
- koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy zawodów
- koszty uczestnictwa ponoszą kluby
- opłata startowa wynosi 50 zł od zawodnika za cały cykl
- opłatę należy umieścić w dniu zawodów w biurze zawodów na miejscu

8. PRZEPISY TECHNICZNE :
- zawody są rozgrywane zgodnie z przepisami FINA i PZP,
- konkurencje zostaną przeprowadzone seriami na czas z podziałem na
poszczególne kategorie wiekowe ,
- po zakończeniu konkurencji zostaną ogłoszone wyniki z podziałem na poszczególne
kategorie wiekowe ,

9.PROGRAM ZAWODÓW :
KAT. I
2008 i młodsi
50
22.10.17 grzbietowym

KAT. III
2006

50 grzbietowym

100 dowolnym 100 klasycznym 100
50 dowolnym motylkowym
50 klasycznym
50
100
200 zmiennym
motylkowym
grzbietowym
50 dowolnym
100 klasycznym 50
motylkowym
100
100
grzbietowym
200 zmiennym grzbietowym
100 klasycznym
200 dowolnym 100
motylkowym
400 dowolnym

50 dowolnym

50 dowolnym
100 grzbietowym

50 klasycznym

50 klasycznym
100 dowolnym

03.12.17

14.01.18
50
18.03.18 grzbietowym
50 dowolnym
100 zmiennym
15.04.18




KAT. II
2007

50 motylkowym

100 zmiennym

200 zmiennym

KAT. IV
2005

KAT. V
2004-2002

400 dowolnym 50
motylkowym
100 zmiennym

ODPRAWA TECHNICZNA ORAZ ROZGRZEWKA GODZINA 10:30
START ZAWODÓW GODZINA 11:00

10. NAGRODY :
- dyplomy za miejsca I-VI w poszczególnych konkurencjach i kategoriach wiekowych
podczas każdej edycji GRAND PRIX,
- na podsumowaniu całej edycji medale/statuetki za miejsca I-III oraz nagrody rzeczowe
za miejsca I-VI

11.PUNKTACJA :
-Punktacja indywidualna: według tabel wielobojowych FINA (suma wszystkich startów).

12.POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
- Za posiadanie aktualnych badań lekarskich oraz licencji odpowiedzialni są kierownicy
ekip oraz trenerzy.
- Za dyscyplinę ̨ i porządek w czasie trwania zawodów odpowiedzialni są kierownicy
ekip oraz trenerzy.
- Za dopuszczenie zawodnika do startu odpowiedzialni są Kierownicy ekip.
- Organizatorzy zastrzegają ̨ sobie prawo korekty programu czasowego zawodów.
- Organizatorzy zastrzegają ̨ sobie prawo do zwiększenia liczby nagród w przypadku
pozyskania sponsorów.
- Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.
-W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Naczelnik zawodów w porozumieniu
z organizatorami.
-Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
-Po ukazaniu się list startowych nie ma możliwości zmian w startach indywidulanych.
-Zgłoszenie drużyny jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

ZAPRASZAMY DO WĄGROWCA!

