KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Ogólnopolskich Zawodów Pływackich

„PUCHAR SPRINTU – ŻAGAŃ 2019”
ORGANIZATOR

KIEROWNICTWO
SPORTOWE

Stowarzyszenie Pływackie „ŻAGAŃSKIE BOBERKI”
Ul. Sosnowa 6/10, 68-100 ŻAGAŃ, tel. 601834094
e-mail: lniak.barbara@poczta.onet.pl
Lubuski Związek Pływacki

CEL IMPREZY:
1. Propagowanie pływania, jako czynnej formy spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży;
2. Zachęcenie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w zawodach sportowych;
3. Doskonalenie umiejętności pływackich wśród dzieci i młodzieży;
4. Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w rywalizacjach sportowych.
5. Przegląd umiejętności pływackich wśród dzieci i młodzieży w celu wyłonienia talentów pływackich;
6. Zdobycie punktów w pływackiej rywalizacji sportowej polskiego i europejskiego rankingu pływackiego.
7. Umożliwienie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży

TERMIN IMIEJSCE ZAWODÓW
17 marca 2019 r.,
BASEN ARENA, ul. Kochanowskiego 6 68-100 ŻAGAŃ
DŁUGOŚĆ PŁYWALNI
ILOŚĆ TORÓW
TEMP. WODY
POMIAR CZASU
.

25 m
6
28°C
elektroniczny

UCZESTNICTWO:
W zawodach mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy:
1. Urodzeni w latach:
 grupa I
– rocznik 2003 i starsi
 grupa II
– rocznik 2004
 grupa III
– rocznik 2005
 grupa IV
– rocznik 2006
 grupa V
– rocznik 2007
 grupa VI
– rocznik 2008 i młodsi
2. Zgłoszeni przez klub sportowy;
3. Posiadający aktualne badania lekarskie, za posiadanie aktualnych badań lekarski odpowiedzialni są kierownicy ekip;
4. W trakcie zawodów nie dopuszcza się do żadnych zmian w zgłoszeniu /np. dopisywanie zawodników, zmiana
konkurencji, itp./;
5. Zgłoszony zawodnik ma prawo startu w pięciu (wszystkich) konkurencjach.
6. W wyjątkowych przypadkach można dokonać zgłoszenia plikiem lxf. na adres e-mail: biuro@kskorner.pl
KOMISJA SĘDZIOWSKA

ustalona przez Kolegium Sędziów Lubuskiego Związku Pływackiego

PROGRAM ZAWODÓW
17 marca 2019 r.
godz. 09.00 – rozgrzewka
godz. 10.00 – start

.

KONKURENCJE
1. 50 m stylem motylkowym dziewcząt
2. 50 m stylem motylkowym chłopców
3. 50 m stylem grzbietowym dziewcząt
4. 50 m stylem grzbietowym chłopców
5. 50 m stylem klasycznym dziewcząt
6. 50 m stylem klasycznym chłopców
7. 50 m stylem dowolnym dziewcząt
8. 50 m stylem dowolnym chłopców
9. 100 m stylem zmiennym dziewcząt
10. 100 m stylem zmiennym chłopców

SPRAWY FINANSOWE
1. Koszty organizacji zawodów pokrywa Stowarzyszenie Pływackie „ŻAGAŃSKIE BOBERKI”
2. Kluby startują na koszt własny.
3. Opłata startowa wynosi 30 zł od zawodnika startującego w zawodach.
4. Opłatę startową należy wnosić w terminie do 13.03.2019 r. z dopiskiem:
Puchar Sprintu- Żagań 2019 - nazwa klubu i ilość zawodników
na rachunek bankowy:
Pałac Książęcy Sp. z o.o.,
ul. Szprotawska 4, 68-100 Żagań
BPS S.A. o/ w Legnicy 23 1930 1044 2280 0254 1534 0001
5. Kopię przelewu potwierdzającego dokonanie opłaty startowej należy okazać przed rozpoczęciem rozgrzewki
6. Nie dopuszcza się możliwości wnoszenia opłaty startowej w dniu zawodów.
PRZEPISY TECHNICZNE:
Zawody przeprowadzone będą zgodnie z przepisami FINA i PZP, seriami na czas.

.

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:
1. Zgłoszenie do zawodów dokonywane są za pośrednictwem systemu SEL PZP przez osobę uprawnioną –
administratora klubu.
2. Zgłoszeń należy dokonywać do dnia 13 marca 2019 r. do godz. 24.00.
3. W zawodach mogą uczestniczyć tylko zawodnicy zgłoszeni w ww. terminie.
4. Warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest posiadanie statusu AKTYWNY w systemie SEL
(do dnia 13.03.2019)
5. Organizator ustala limit zawodników na 200 osób. Decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń.
NAGRODY:
1. Dyplomy dla sześciu najlepszych dziewcząt i chłopców w każdej kategorii wiekowej i konkurencji
2. Statuetki i dyplomy dla zwycięzców w łącznej klasyfikacji (suma czasów we wszystkich pięciu konkurencjach)
w kategoriach 16 lat i starsi, 15 lat, 14 lat, 13 lat, 12 lat, 11 lat i młodsi.
3. Nagroda specjalna dla najmłodszego uczestnika zawodów

.

