1. TERMIN ZAWODÓW:




26 listopada 2017r,
rozgrzewka - godz. 900
zawody - godz. 1000

2. MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia PCS Staszów, ul. Oględowska 6.
3. INFORMACJE TECHNICZNE:

Pływalnia 25m; 6 torów, temperatura wody: 27°C

Pomiar czasu: ręczny,

Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami FINA, PZP.

Zawody rozgrywane są seriami na czas od najsłabszej do najmocniejszej.
4. ORGANIZATORZY:

Świętokrzyski Okręgowy Związek Pływacki,

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie,

Stowarzyszenie „Centrum” Sport i Rekreacja
5. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:

Komisja sędziowska

Naczelnik zawodów: Sławomir Długołęcki
6. ZASADY FINANSOWANIA:

Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy,

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny,

Opłata startowa wynosi 30zł od zgłoszonego zawodnika.

Ewentualne skreślenia, bez ponoszenia opłaty startowej, możliwe do 23.11.2017

godz. 2000.

7. ZASADY UCZESTNICTWA:

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy 11-letni i 12-letni, dla których udział w zawo-






dach jest warunkiem dopuszczającym do udziału w Drużynowych Mistrzostwach Młodzików
w roku następnym oraz zawodnicy starsi klasyfikowani w kategorii Open. Zgłaszani przez
kluby zrzeszone w Świętokrzyskim Okręgowym Związku Pływackim zawodnicy muszą
posiadać aktualne licencje nadane przez PZP. Nie obowiązują numery kodowe.
Każdy zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych.
Dopuszcza się start zawodników klubów spoza Okręgu Świętokrzyskiego.
Wszyscy zgłoszeni zawodnicy zobowiązani są do posiadania aktualnych badań lekarskich,
za ich posiadanie odpowiedzialni są trenerzy lub opiekunowie ekip.
Posiadanie badań będzie weryfikowane w trakcie rywalizacji, a ich brak spowoduje
wyeliminowanie zawodnika z zawodów.

8. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:

Zaproszenie do pobrania ze strony: www.sozp.org .

Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia (dd/mm/rrrr),

nazwę klubu, numer licencji PZP, konkurencję wraz z najlepszym wynikiem zawodnika na
danym dystansie na pływalni 25 lub 50 metrowej uzyskanym nie wcześniej niż w roku
kalendarzowym poprzedzającym imprezę.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: l.pustula@vp.pl ,

Termin zgłoszeń: 21.11.2017r.

9. WYNIKI:

publikowane będą na stronach: www.sozp.org i www.megatiming.pl

10. PROGRAM ZAWODÓW:

Niedziela godz. 1000 :
1.
200m st. zmiennym dziewcząt
2.
200m st. zmiennym chłopców
3.
400m st. dowolnym dziewcząt
4.
400m st. dowolnym chłopców
5.
800m st. dowolnym dziewcząt
6.
800m st. dowolnym chłopców

-

kat.
kat.
kat.
kat.
kat.
kat.

11,12-lat i Open,
11,12-lat i Open,
11-lat i Open
11-lat i Open,
12-lat i Open,
12-lat i Open.

11. NAGRODY

Dyplomy dla trzech najlepszych zawodników i zawodniczek w w/w konkurencjach w kate-

goriach wiekowych 11 lat, 12 lat i Open – dekoracje odbywać się będą z poślizgiem jednej
konkurencji.
12. INFORMACJE DODATKOWE:

Wyniki sprawdzianu weryfikuje OZP i przesyła do Komisji Pływania PZP.
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

W sprawach nieobjętych komunikatem lub Regulaminem Imprez PZP decyduje naczelnik


i sędzia główny zawodów.
Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
komunikatu oraz Regulaminu PZP Ogólnopolskiego Sprawdzianu Wytrzymałości
i Wszechstronności w pływaniu.

