XI OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY
PŁYWACKIE W SPRINCIE
O PUCHAR KLUBU KIBICA

ORGANIZATORZY:

PATRONAT:
Projekt dofinansowany z budżetu:

Miasta Świebodzice

Starostwa Powiatowego Świdnica.

GŁÓWNY PARTNER ZAWODÓW:

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

XI OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE W SPRINCIE
O PUCHAR KLUBU KIBICA
POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZIC
27.04.2019r- Świebodzice
1.

ORGANIZATOR:
Klub Kibica KS „Rekin” w Świebodzicach, www.klubrekin.pl
Klub Sportowy „Rekin” w Świebodzicach, www.klubrekin.pl
PZSPG w Świebodzicach, www.pzspg.swiebodzice.szkolnastrona.pl
OSiR Świebodzice Spółka z o.o. www.osirswiebodzice.hb.pl

2.

TERMIN ZAWODÓW
27.04.2019r.

3.

MIEJSCE ZAWODÓW:
Wodne Centrum Rekreacji, 58-160 Świebodzice, ul. M. Starego 6

4.

INFORMACJE TECHNICZNE:
Pływalnia – 25m; 6 torów; temperatura wody: +27 ° C, temperatura powietrza na pływalni: +29° C,
Głębokość stała niecki sportowej: 205 cm
Pomiar czasu: automatyczny – megatiming.pl

5.

PATRONAT:
Burmistrz Miasta Świebodzice
Starostwo Powiatowe Świdnica

6.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

6.1 W zawodach mają prawo startu zawodnicy:
a.) zgłoszeni przez klub, szkołę lub 0ZP,
b.) posiadają aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie od NNW,
c.) reprezentacje klubów nie mogą liczyć więcej niż 20 osób,
d.) ustala się limit 350 startujących zawodników. Po przekroczeniu tej liczby zawodników kluby nie
będą przyjmowane do startu w zawodach. Organizator poinformuje o ewentualnym
niedopuszczeniu drużyny do zawodów. Decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń.
e.) gospodarz zastrzega sobie możliwość wystawienia większej liczby zawodników,
f.) w ramach zawodów zostanie rozegrany Super Puchar Klubu Kibica w kategorii OPEN na dystansie
100m stylem dowolnym w kategorii kobiet i mężczyzn. Minima uprawniające do startu: 1:10
6.2. W zawodach mają prawo startu zawodnicy w następujących kategoriach wiekowych.
a.) A – 2002 r i starsi
b.) B – 2003 r
c.) C – 2004 r
d.) D – 2005 r
e.) E – 2006 r
f.) F – 2007 r
g.) G – 2008 r
h.) H – 2009 r

7.

PROGRAM ZAWODÓW:
Przyjazd drużyn
Odprawa trenerów
Rozgrzewka
Ceremoniał otwarcia zawodów
Rozpoczęcie rywalizacji
Nr
Dystans
Styl

godz. 7.30 - 8.15
godz. 8.15 – 8.30
godz. 8.30 – 9.20
godz. 9.25 – 9.30
godz. 9.30
K/M
KATEGORIE WIEKOWE
Rozgrzewka zawodników
 8.30- 8.55 – roczniki 2004 i młodsi (25 minut),



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

8.55- 9.20 – roczniki 2003 i starsi (25 minut),
A,B,C,D,E,F,G,H,
50 m
motylkowy
K, M
A,B,C,D,E,F,G,H,
50 m
grzbietowy
K, M
A,B,C,D,E,F,G,H,
50 m
klasyczny
K, M
A,B,C,D,E,F,G,H,
50 m
dowolny
K, M
A,B,C,D
100 m
motylkowy
K, M
A,B,C,D,E,F,G
100 m
grzbietowy
K, M
A,B,C,D,E,F,G
100 m
klasyczny
K, M
A,B,C,D,E,F,G
100 m
zmienny
K, M
100 m
dowolny
K, M Super Puchar OPEN – minima startowe 1:10,0
4x50m
dowolny
K, M
2006 i młodsi
2005 i starsi
DEKORACJA ODBĘDZIE SIĘ NA SALI GIMNSATYCZNEJ PRZYLEGŁEJ DO PŁYWALNI.
Zawodnicy zajmują miejsca na wyznaczonych trybunach.
Dekoracji dokanają zaproszeni goście honorowi.
CEREMONIAŁ ZAMKNIĘCIA IMPREZY.

8.

PRZEPISY TECHNICZNE:
a.) Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP,
b.) Rozstawienie serii nastąpi na podstawie czasów z aktualnego rankingu. W przypadku podania
błędnych danych zawodnika, niepozwalających go zidentyfikować w Rankingu Europejskim
zostanie on rozstawiony z NT
c.) Konkurencje zostaną przeprowadzone seriami na czas,
d.) Zawodnik ma prawo startu w 3-ch konkurencjach indywidualnych i raz w sztafecie,
e.) Nie zezwala się na starty poza konkurencją (PK).
f.) Wyniki z podziałem na kategorie wiekowe zostaną ogłoszone pod koniec zawodów. Dekoracja
zostanie przeprowadzona na przyległej sali gimnastycznej. Do dekoracji należy przystąpić w
strojach reprezentacyjnych.

9.

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:
a.) Zgłoszeń
do
zawodów
należy
dokonywać
za
pośrednictwem
systemu
SEL
(https://l2.polswim.pl/zawody) przez osobę uprawnioną – Administratora Klubu. Warunkiem
przyjęcia przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest posiadanie statusu AKTYWNY
b.) Zgłoszeń do zawodów można dokonywać również przy pomocy SPLASH ENTRY EDYTORA.
Wygenerowany plik .lxf należy wysłać na adres zawody@swimart.pl Zgłoszenie musi zawierać: imię
i nazwisko zawodnika; pełną datę urodzenia w formacie dd/mm/rrrr; numer licencji; nazwę klubu;
numer kodowy klubu; dystans i konkurencje.
c.) Termin zgłoszeń upływa 23.04.2019 o godzinnie 2200 (dotyczy zgłoszeń w SEL i .lxf)
d.) Potwierdzenia zgłoszeń będą dostępne na www.swimart.pl
e.) Skreśleń należy dokonywać mailem na adres zawody@swimart.pl do dnia 25.04.2019 do godz. 1800
po tym terminie opłaty będą pobierane zgodnie ze zgłoszeniem.
f.) W trakcie zawodów nie dopuszcza się do żadnych zmian w zgłoszeniu (tj. dopisywanie
zawodników, zmiana konkurencji itp.).

10. WARUNKI FINANSOWANIA
a.) Koszty organizacyjne pokrywa organizator,
b.) Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny,

c.) Opłata startowa – 50 zł od zgłoszonego zawodnika ( bez względu na ilość zgłoszonych startów ) –
płatność przelewem do dnia 25.04.2019 na konto nr 82 1500 1764 1217 6006 2021 0000 w
Santander Bank SA lub gotówką w biurze zawodów na pływalni. W tytule przelewu proszę podać
nazwę klubu oraz ilość zawodników.
d.) Zakwaterowanie:
 Pensjonat Galery w Świebodzicach /ok. 1 km od pływalni/ - tel. kom. 660-775-443
Cennik: www.mirjan.pl/gallery/
 Hotel Księżyc w Świebodzicach /ok. 1 km od pływalni/ - tel. kom. + 48 (0 74) 856-10-50
Cennik: www.hotelksiezyc.pl
e.) Istnieje możliwość zamówienia obiadu (15 zł). Obiady będą wydawane na stołówce szkolnej w
godz. 12.30-14.30.
11. REGULAMIN ROZGRZEWKI:
a.) Tor 6 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym do ćwiczeń skoków startowych,
b.) Skoki do wody w innych miejscach są niedozwolone pod groźbą wykluczenia z zawodów,
12. NAGRODY:
a.) Dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych medale za miejsca I – III i dyplomy za
miejsca I-VI
b.) w każdej kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn nagrodzeni zostaną trzej zawodnicy, którzy uzyskają
największą liczbę punktów wg tabeli FINA za dwa starty. Najlepsi w grupie A –F – otrzymają duży
plecak ARENA, grupie G - H otrzymają średni plecak ARENA. W przypadku jednakowej sumy
punktów o kolejności decyduje wyższy wynik punktowy w jednej z dwóch konkurencji.
c.) Dla trenerów zwycięskich sztafet nagroda w postaci torby trenerskiej firmy ARENA.
d.) Dla zwycięzców Super Pucharu Open w kategorii kobiet i mężczyzn puchar oraz nagroda finansowa,
e.) Nagroda finansowa za pobicie rekordu zawodów na dystansie 100m stylem dowolnym.
f.) Puchar dla najlepszego Klubu w klasyfikacji medalowej.
g.) Każdy uczestnik zawodów otrzyma pakiet startowy.
13. SPRAWY PORZĄDKOWE:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

Za dyscyplinę i porządek w czasie trwania zawodów czyni się odpowiedzialnych Kierowników ekip,
Za dopuszczenie zawodnika do startu czyni się odpowiedzialnych Kierowników ekip,
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty programu czasowego zawodów,
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom,
W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Naczelnik zawodów w porozumieniu z sędzia
głównym,
f.) Zgłoszenie drużyny jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
g.) Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach
fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów,
14. INFORMACJE:
Biuro zawodów znajduje się na Sali gimnastycznej przyległej do pływalni WCR w Świebodzicach przy ul.
Mieszka Starego 6 i czynne będzie w trakcie trwania zawodów. Informacje o zawodach znajdują się na
stronie: www.pucharsprintu.klubrekin.pl, www.klubrekin.pl.
Samochody i autokary prosimy parkować na parkingu Wodnego Centrum Rekreacji w Świebodzicach.
15. KONTAKT:
Zgłoszenia i korekty:

Artur Żak

501-689-458

w sprawach opłat i faktur

Magdalena Winiarczyk, 660-405-326

magdajarosiak@wp.pl

Naczelnik zawodów

Krzysztof Winiarczyk

kwiniarczyk82@gmail.com

606-626-274

zawody@swimart.pl

Serdecznie Zapraszamy do Świebodzic

