Zawody Pływackie
Puchar Prezydenta Miasta Koszalina

Regulamin zawodów:

1. Data: 30 październik 2021 r.
2. Miejsce: Basen Zarządu Obiektów Sportowych; ul. Głowackiego 3-4;
75-300 Koszalin
3. Dane techniczne pływalni
a. długość 25m
b. ilość torów 6
c. temperatura 26oC
4. Organizatorzy:
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1 w Koszalinie
MKS „ZNICZ” Koszalin
Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie
Urząd Miasta w Koszalinie

5. Uczestnictwo: W zawodach mają prawo startu zawodnicy odpowiadający następującym wymogom:
-zgłoszeni przez klub Szkółki Pływackie, Szkoły, Przedszkola.
-posiadają aktualne badania lekarskie,
-urodzeni w latach 2010-2013 i młodsi
Zgłaszając się do zawodów opiekun zawodnika oświadcza, że nie ma
żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do brania udziału w zawodach
pływackich – zobowiązany jest dostarczyć podpisane oświadczenie w
związku z pandemią wirusa COVID-19 (załącznik do komunikatu).
Zawodnik ma prawo startu dwukrotnie na dystansach.
Pomiar czasu elektroniczny.
6. Nagrody:
a. medale oraz dyplomy za pierwsze trzy miejsca (I – III) w każdej konkurencji w kategorii wiekowej roczniki 2011, 2010
b. medale oraz dyplomy za pierwsze sześć miejsc (I – VI) w każdej konkurencji w kategorii wiekowej roczniki 2012, 2013 i młodsi
c. W każdej grupie wiekowej najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik
otrzyma nagrody rzeczowe. O kolejności decyduje suma zdobytych punktów FINA w dwóch najlepszych startach. W przypadku jednakowej sumy
punktów o kolejności decyduje najwyższy wynik punktowy w jednej z
konkurencji.
7. Zgłoszenia do zawodów:
Zgłoszenie powinno być wykonane w programie Splash (zaproszenie dostępne na stronie www.livetiming.pl)
Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
27.10.2021 roku na adres: e-mail: michal.derewecki@gmail.com
8. Rezerwacja wyżywienia:
Istnieje możliwość rezerwacji obiadów na basenie. Zainteresowanych prosimy o kontakt: tel. 608200516 .
9. Zasady finansowania:
Koszty organizacyjne pokrywa organizator;
Koszty uczestnictwa pokrywają kluby:
Opłata startowa wynosi 40,00 zł od zgłoszonego zawodnika zgodnie z
opublikowaną listą startową.

10. Program zawodów:
10:00 Rozgrzewka
10:45 Zawody
Nr
konkurencji
(K–M)

1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20

Dystans
(m)

25
50
100
25
50
100
50
100
50
100

Styl

Roczniki startujące

dowolny
klasyczny
grzbietowy
grzbietowy
motylkowy
zmienny
grzbietowy
dowolny
dowolny
klasyczny

2013-młodsi
2012
2010, 2011
2013-młodsi
2010, 2011, 2012
2010, 2011, 2012
2012
2010, 2011
2012, 2013 i młodsi
2010, 2011

11. Postanowienia organizacyjne: dokładne zasady organizacyjne (dotyczące m.in. udziału publiczności, ruchu zawodników po obiekcie) zostaną
podane w terminie bliższym zawodów, w zależności od aktualnych przepisów dotyczących organizacji imprez sportowych
12. Postanowienia końcowe
a. Na zawodach obowiązują przepisy FINA i PZP.
b. Zgłaszając się do zawodów zawodnicy i trenerzy oświadczają, że ich
wizerunek może zostać wykorzystany w mediach i folderach
c. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Sędzia
Główny w porozumieniu z organizatorami.
d. Wszelkie pytania i wątpliwości można zgłaszać do organizatorów na
adres: kopacz_tej@o2.pl

Zapraszamy do Koszalina

