KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
XXIII PŁYWACKICH ZAWODÓW O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA
GORZOWA WLKP.
Termin i miejsce zawodów
● Gorzów Wlkp., 30.10.2021 r
● Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” Gorzów Wlkp.
ul. Słowiańska 14
Organizatorzy
● Miejski Klub Pływacki „Słowianka” Gorzów Wlkp.
● Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o.
● Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wlkp
Uczestnictwo
● W zawodach prawo startu mają zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie
● Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest zapoznanie się z procedurą bezpieczeństwa
zawodów w związku z Covid-19 oraz przestrzeganie jej przez uczestników, procedura
znajduję się na stronie www.polswim.pl oraz trenerzy/opiekunowie grup składają do
biura zawodów Oświadczenie Covid-19 Przedstawiciela Klubu (załącznik nr 1)
● Organizatorzy ustalają limit zawodników na 300 dla wszystkich zawodników, system
SEL nie będzie przyjmował kolejnych zgłoszeń po osiągnieciu wyznaczonego limitu
Postanowienia organizacyjne:
● Podczas rozgrzewki tory nr 1 oraz 8 przeznaczone są WYŁACZNIE do skoków
startowych
● Podczas zawodów zawodnicy i trenerzy przebywają wyłącznie w wyznaczonych
strefach na niecce basenu.
● W holu basenu obowiązuje zasłanianie ust i nosa
● Wszelkie sprawy, zmiany, wykreślenia w listach startowych zgłaszany są do spikera
zawodów, zabrania się wchodzenia do pomieszczeń obsługi zawodów.
● Dostępne będą dwa baseny do rozgrzewki

Przepisy techniczne
● zawody zostaną przeprowadzone na pływalni 25 -metrowej
● ilość torów – 8
● pomiar czasu - automatyczny

● zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami FINA i PZP, seriami na czas
● jeden zawodnik ma prawo do dwóch startów w jednym bloku zawodów i w sztafecie
● kategorie wiekowe z podziałem na dziewczęta i chłopców:
I KAT.: rocznik 2011 - 2010
II KAT.: rocznik 2009 – 2007
III KAT.: rocznik 2006 i starsi
Zgłoszenie
Zgłoszenia do zawodów dokonywane są za pośrednictwem systemu SEL przez osobę
uprawnioną – Administratora Klubu – w terminie do 25.10.2021 do godziny 20:00.
Warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest posiadanie statusu
AKTYWNY. Po tym terminie nie ma możliwości wycofania zgłoszeń, a zgłaszających
obowiązuje wysokość opłaty startowej jak w zgłoszeniu.

Program zawodów:
Sobota 30.10.2021
8:00 – ROZGRZEWKA –
9:00- ZAWODY-BLOK I

BLOK I - Sobota 30 października 2021
DZIEWCZĘTA
CHŁOPCY
Numer
Numer
konkurencji
Nazwa konkurencji
konkurencji
Nazwa konkurencji
1 50 m st. dowolnym
2 50 m st. dowolnym
3 200 m st. grzbietowym
4 200 m st. grzbietowym
5 50 m st. klasycznym
6 50 m st. klasycznym
7 100 m st. motylkowym

8 100 m st. motylkowym

9 200 m st. zmiennym

10 200 m st. zmiennym

11 400 m st. dowolnym

12 400 m st. dowolnym

13 50 m st. grzbietowym

14 50 m st. grzbietowym

15 200 m st. klasycznym

16 200 m st. klasycznym

15:30 – ROZGRZEWKA
16:30 – ZAWODY BLOK II
BLOK II – Sobota 30 października 2021
DZIEWCZĘTA
CHŁOPCY
Numer
konkurencji
17
19
21
23

Nazwa konkurencji
200 m st. dowolnym
100 m st. zmiennym
50 m st. motylkowym
100 m st. grzbietowym

Numer
konkurencji
18
20
22
24

Nazwa konkurencji
200 m st. dowolnym
100 m st. zmiennym
50 m st. motylkowym
100 m st. grzbietowym

25 400 m st. zmiennym

26 400 m st. zmiennym

27 100 m st. dowolnym

28 100 m st. dowolnym

29 100 m st. klasycznym

30 100 m st. klasycznym

Dekoracje
● Medale dla miejsc I-III dla każdej grupy wiekowej

Nagrody
● Puchar Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. w punktacji drużynowej za miejsca I-III

Zasady finansowania
●
●
●
●

Koszty organizacji zawodów pokrywają organizatorzy.
Koszty uczestnictwa w zawodach ponoszą kluby zgłaszające zawodników.
Opłata startowa wynosi 50 zł od zawodnika.
Opłata startowa pobierana jest w całości na rzecz Miejskiego Klubu Pływackiego
„Słowianka” i musi być wpłacona najpóźniej do godziny 15:00 w dniu 30.10.2021 r.

Opłaty startowe można wpłacać gotówką w biurze zawodów, które będzie czynne w dniu
30.10.2021 r. w godzinach od 9:00 do 11:00 .

ZAPRASZAMY DO GORZOWA WLKP. !!!

