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Legnica, dn. 02 luty 2017 r.

Komunikat Organizacyjny

VII Puchar Prezesa DOZP
pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Legnica Tadeusza Krzakowskiego.
ORGANIZATORZY:
•

Klub Sportowy WANKAN - Legnica

•

Dolnośląski Okręgowy Związek Pływacki

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
•

22 kwiecień 2017 r. - Sobota - godz. 10.00 /rozgrzewka godz.9.00/

•

Zawody odbędą się na Pływalni Szkoły Podstawowej nr 7, ul. Polarna 1

•

Ilość torów – 6; Długość – 25 m; t wody+ 27 °C

1. UCZESTNICTWO:
W zawodach mają prawo startu zawodnicy:
- zgłoszeni przez klub, szkołę lub DOZP
- 16 - 10 letni i młodsi. (roczniki 2001-2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 i młodsi) w trzech
konkurencjach oraz sztafecie, posiadający ważne badania lekarskie, oraz licencję PZP. Dopuszcza się
start młodszych zawodników w konkurencjach i kategoriach dla 10-latków. Roczniki 2002
i 2001 startują w jednej kategorii.

ZASADY FINANSOWANIA:
•

koszty organizacji ponosi Klub Sportowy WANKAN;

•

koszty uczestnictwa pokrywają Kluby;

•

opłata startowa - 30 zł za zgłoszonego zawodnika (bez względu na ilość startów);

•

Opłata za listę startową 10 zł. (proszę podać informację przy zgłoszeniu);

•

Świadczenia płatne gotówką u biurze zawodów (na basenie od godz. 7
u organizatorów.

30

do końca rozgrzewki

2. PRZEPISY TECHNICZNE.
•

Zawody przeprowadzane są seriami na czas
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•

Pomiar czasu elektroniczny OMEGA

•

Zawodnik ma prawo startu w trzech konkurencjach oraz w sztafetach.

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:

3.
•

ze względu na kubaturę obiektu całkowita liczba zgłoszeń nie może przekroczyć 300 zawodników
- decyduje kolejność zgłoszeń.

•

zgłoszenia imienne z podaniem roku urodzenia, nr kodowego zawodnika, konkurencji, do których
został zgłoszony wraz z najlepszymi wynikami, bez kart startowych, należy przesłać używając
Edytora Zgłoszeń, do pobrania od 2 marca ze strony: http://megatiming.pl na email
zawody@wankan.com W NIE PRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 17 KWIETNIA 2017 r.

•

W razie problemów z dostępem do edytora prosimy o bezpośredni kontakt z Arturem Rybackiminformatykiem zawodów tel. GSM 513-462-434

4. NAGRODY:
 Za miejsca I - III – medale oraz dyplomy w poszczególnych rocznikach
 Najlepsza zawodniczka i zawodnik oraz ich trenerzy w poszczególnych rocznikach - puchar za
jedną konkurencję wg tabeli wielobojowej.
 Medale oraz dyplomy dla zwycięskich sztafet.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
•

W sprawie ewentualnych skreśleń kierownicy ekip są proszeni o kontakt z informatykiem
zawodów 20.04.2017r. do godz. 16.00. Po tej godzinie drukowane są listy startowe i skreślenia
nie będą możliwe.

•

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje naczelnik zawodów

•

Startujący zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie

•

Podczas trwania zawodów obowiązuje regulamin wewnętrzny pływalni

•

Organizator zastrzega sobie prawo uzupełniania serii swoimi zawodnikami

•

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw
nieszczęśliwych wypadków

6. PROGRAM ZAWODÓW
Jeden blok
Sobota 22 kwietnia 2017 r. – 10.00 (rozgrzewka 9.00)
Dziewczęta
Chłopcy
1
3
5

50 m st. motylkowym 11lat
100 m st. motylkowym 12,13,14,15-16 lat
50 m st. dowolnym 10 lat i młodsi

2
4
6

50 m st. motylkowym 11lat
100 m st. motylkowym 12,13,14,15-16 lat
50 m st. dowolnym 10 lat i młodsi

Ceremonia dekoracji za 50 m st. motylkowym
7

50 m st. klasycznym 10 lat i młodsi

8

50 m st. klasycznym 10 lat i młodsi
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9

100 m st. dowolnym 11,12,13,14,15-16 lat

10

100 m st. dowolnym 11,12,13,14,15-16 lat

Ceremonia dekoracji za 100 m st. motylkowym
11 100 m st. klasycznym11,12,13,14,15-16 lat 12

100 m st. klasycznym 11,12,13,14,15-16 lat

Ceremonia dekoracji za 50 m st. dowolnym
13
50 m st. grzbietowym 10 lat i młodsi
15 100 m st. grzbietowym 11,12,13,14,15-16

14
16

50 m st. grzbietowym 10 lat i młodsi
100 m st. grzbietowym 11,12,13,14,15-16

Ceremonia dekoracji za 50 m st. klasycznym
17 100 m st. zmienny 10 lat i młodsi
18 100 m st. zmienny 10 lat i młodsi
19 200 m st. dowolnym 11,12,13,14,15-16 lat 20 200 m st. dowolnym 11,12,13,14,15-16 lat
21 200 m st. zmienny 11,12,13,14,15-16 lat
22 200 m st. zmienny 11,12,13,14,15-16 lat
23 Sztafeta 4 x 50 m stylem dowolnym K – OPEN
24 Sztafeta 4 x 50 m stylem dowolnym M – OPEN
25 Sztafeta 4 x 50 m stylem zmiennym K – OPEN
26 Sztafeta 4 x 50 m stylem zmiennym M – OPEN

Ceremonia dekoracji za 100 m st.
dowolnym
Ceremonia dekoracji za 100 m st. klasycznym
Ceremonia dekoracji za 50 m st. grzbietowym
Ceremonia dekoracji za 100 m st. zmiennym
Ceremonia dekoracji za 100 m st. grzbietowym
Ceremonia dekoracji za 200 m st. dowolnym
Ceremonia dekoracji za 200 m st. zmienny
Ceremonia dekoracji za 4 x 50m st. dowolnym
Ceremonia dekoracji za 4 x 50m st. zmiennym
Wręczenie nagród dla najlepszej zawodniczki, zawodnika i ich
trenerów w poszczególnych rocznikach za jedną konkurencję wg
tabeli wielobojowej
Zakończenie zawodów
Serdecznie zapraszamy do Legnicy - Organizatorzy
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