
KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY

Otwartych Mistrzostw Okręgu Lubuskiego na basenie 50 - metrowym

  
ORGANIZATOR                            Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego
                                                       z siedzibą w Zielonej Górze - Drzonkowie ul. Olimpijska 20
                                                       tel./fax 68 321-43-44 e-mail wosir@drzonkow.pl 
                                                       Lubuski Związek Pływacki z siedzibą w Zielonej Górze
                                                       Towarzystwo Pływackie 65-036 Zielona Góra ul. Wyspiańskiego 17  
                                                       tel./fax 68 325-45-07 e-mail biuro@kskorner.pl
                                                       
                                                       

KIEROWNICTWO                         Lubuski Związek Pływacki z siedzibą w Zielonej Górze
SPORTOWE 

TERMIN I MIEJSCE                     23 czerwca 2019 r. (niedziela) basen WOSiR 
ZAWODÓW                                  Zielona Góra - Drzonków ul. Olimpijska 20

DŁUGOŚĆ PŁYWALNI                50 m

ILOŚĆ TORÓW                            10 (zawody rozgrywane będą na 8 torach)

TEMP.  WODY                             27 ° C

POMIAR CZASU                         elektroniczny

UCZESTNICTWO                        W zawodach mają prawo uczestniczyć zawodniczki 
                                                     i zawodnicy urodzeni w latach:
                                                          grupa A – open
                                                          grupa B – rocznik 2006 i mł.
                                                     Zawodnik ma prawo startu w dowolnej liczbie 
                                                     konkurencji.                                                                                                  

KOMISJA SĘDZIOWSKA                ustalona przez Kolegium Sędziów Lubuskiego Związku
                                                         Pływackiego
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PROGRAM  ZAWODÓW
23.06.2019 r. (niedziela)    godz.   10.00   - rozgrzewka, godz.   11.00   – start  
1. 50 m stylem motylkowym kobiet 
2. 50 m stylem motylkowym mężczyzn
3. 800 m stylem dowolnym kobiet 
4. 1.500 m stylem dowolnym mężczyzn 
5. 200 m stylem grzbietowym kobiet
6. 200 m stylem grzbietowym mężczyzn
7. 50 m stylem dowolnym kobiet
8. 50 m stylem dowolnym mężczyzn
9. 100 m stylem klasycznym kobiet 
10. 100 m stylem klasycznym mężczyzn 
11. 100 m stylem motylkowym kobiet
12. 100 m stylem motylkowym mężczyzn
13. 200 m stylem dowolnym kobiet
14. 200 m stylem dowolnym mężczyzn
15. 400 m stylem zmiennym kobiet 
16. 400 m stylem zmiennym mężczyzn 
17. 50 m stylem klasycznym kobiet
18. 50 m stylem klasycznym mężczyzn
19. 100 m stylem dowolnym kobiet
20. 100 m stylem dowolnym mężczyzn
21. 200 m stylem motylkowym kobiet
22. 200 m stylem motylkowym mężczyzn
23. 100 m stylem grzbietowym kobiet
24. 100 m stylem grzbietowym mężczyzn
25. 200 m stylem klasycznym kobiet
26. 200 m stylem klasycznym mężczyzn
27. 400 m stylem dowolnym kobiet
28. 400 m stylem dowolnym mężczyzn
29. 200 m stylem zmiennym kobiet
30. 200 m stylem zmiennym mężczyzn
31. 50 m stylem grzbietowym kobiet
32. 50 m stylem grzbietowym mężczyzn
SPRAWY FINANSOWE
Koszty przeprowadzenia zawodów pokrywają organizatorzy. Kluby startują na koszt własny. Opłata 
startowa 30.- zł od zawodnika.
PRZEPISY  TECHNICZNE
Zawody przeprowadzone będą zgodnie z przepisami FINA i PZP, seriami na czas.
ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW
Zgłoszenia do zawodów można dokonać wyłącznie za pośrednictwem systemu SEL PZP, przez osobę 
uprawnioną – administratora z ramienia podmiotu zgłaszającego. Warunkiem przyjęcia przez system SEL 
zgłoszenia zawodnika jest posiadanie przez niego statusu AKTYWNY w SEL.
Termin zgłoszeń w SEL – 18 czerwca 2019 r. godz. 23.59.
Lista zgłoszeń do konkurencji opublikowana zostanie minimum 48 godzin przed rozpoczęciem zawodów. 
Lista startowa – najpóźniej w dniu 22.06.2019 r.
NAGRODY
Dyplomy za miejsca I-III w każdej konkurencji open.
Nagrody rzeczowe w każdej grupie wiekowej dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników za dwa
najlepsze starty według punktacji FINA.. 

                                            Serdecznie  zapraszamy  do  Drzonkowa !
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