KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Ogólnopolskich Zawodów Pływackich „Puchar Sprintu” Świebodzin 2022

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Miłośników Aktywnego i Zdrowego
Trybu Życia „Totis Viribus” w Świebodzinie
tel. kom. 531 942-331,
e-mail totisviribus@totisviribus.pl

KIEROWNICTWO
SPORTOWE

Lubuski Związek Pływacki z siedzibą w Zielonej Górze

TERMIN I MIEJSCE
ZAWODÓW

5 marca 2022 r. (sobota) basen miejski „Świewoda”
Świebodzin ul. Sulechowska 6.

DŁUGOŚĆ PŁYWALNI

25 m

ILOŚĆ TORÓW

6

TEMP. WODY

27 ° C

POMIAR CZASU

elektroniczny

UCZESTNICTWO

W zawodach mają prawo uczestniczyć zawodniczki
i zawodnicy urodzeni w latach:
grupa G – rocznik 2012 i młodsi
grupa F – rocznik 2011
grupa E – rocznik 2010
grupa D – rocznik 2009
grupa C – rocznik 2008
grupa B – rocznik 2007
grupa A – rocznik 2006 i starsi
Zawodniczki i zawodnicy grupy G mają prawo startu
w czterech konkurencjach, pozostałych grup – we
wszystkich konkurencjach.

KOMISJA SĘDZIOWSKA

ustalona przez Kolegium Sędziów Lubuskiego Związku
Pływackiego
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PROGRAM ZAWODÓW
5.03.2022 r. (sobota) godz. 11.00 - rozgrzewka, godz. 12.00 – start

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

SPRAWY FINANSOWE
Koszty przeprowadzenia zawodów pokrywa organizator. Kluby startują na koszt własny.
Startowe od zawodnika 30.- zł, płatne wyłącznie przelewem na konto organizatora
Stowarzyszenie Miłośników Aktywnego i Zdrowego Stylu Życia „Totis Viribus” Świebodzin
Nr 82 1090 1593 0000 0001 1503 1719. Dowód wpłaty należy okazać w biurze zawodów.
PRZEPISY TECHNICZNE
Zawody przeprowadzone będą zgodnie z przepisami FINA i PZP, seriami na czas.
ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW
Zgłoszenia wyłącznie w systemie SEL PZP należy dokonać do dnia 2 marca 2022 r. godz. 23.59.
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia przez system SEL jest posiadanie statusu AKTYWNY.
Obowiązuje limit 160 zawodniczek i zawodników – decyduje kolejność zgłoszeń.
NAGRODY
Dyplomy za miejsca 1-6 w każdej konkurencji i kategorii wiekowej.
Słodkie upominki (dodatkowo dla zwycięzcy nagroda rzeczowa) za najmniejszą sumę czasów
uzyskanych w 5 konkurencjach w grupach B, C, D, E, F, G.
Słodkie upominki (dodatkowo dla zwycięzcy nagroda rzeczowa) za najmniejszą sumę czasów
uzyskanych w 4 konkurencjach w grupie A.
Puchary + upominek rzeczowy dla pierwszych miejsce kobiet i mężczyzn w kategorii open za
najmniejszą sumę czasów uzyskanych w 5 konkurencjach.

Serdecznie zapraszamy do Świebodzina !
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