Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy
„Foka Sandomierz”
27-600 Sandomierz, ul. Zielna 6
tel.: 505-102-303, e-mail: p.blajszczak@op.pl
Nr konta: PKO BP 29 1020 4926 0000 1102 0028
1584
NIP 8641821924, REGON 292893000

IV MEMORIAŁ PŁYWACKI im. GRZEGORZA KUCZYŃSKIEGO
Pod patronatem Burmistrza MARCINA MARCA
Sandomierz - 5 października 2019r

Komunikat organizacyjny
1. ORGANIZATORZY:
 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy FOKA Sandomierz,
 MOSiR Sandomierz
2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
 sobota - 5 października 2019r
 Pływalnia Kryta w Sandomierzu, ul Zielna 6
3. INFORMACJE TECHNICZNE:
 długość pływalni: 25m,
 ilość torów: 6.
 temperatura wody: 27°C
 pomiar czasu: ręczny.
4. CEL IMPREZY:
 promocja pływania wśród dzieci i młodzieży,
 promocja miasta,
 integracja klubów pływackich i środowiska lokalnego.

5. ZASADY UCZESTNICTWA:
 W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający ważne badania lekarskie.
 Każdy zgłoszony zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach


indywidualnych.
Każdy klub może zgłosić do zawodów dowolną liczbę zawodników.

6. KATEGORIE WIEKOWE:
 FOKA MASTERS - byli zawodnicy klubu i zaproszeni goście - kat. Open (tylko






konkurencje 50m stylem dowolnym oraz 100m stylem zmiennym)
14-lat (rocznik 2005),
13-lat (rocznik 2006),
12-lat (rocznik 2007),
11-lat (rocznik 2008),
10-lat i młodsi (rocznik 2009 i młodsi).

7. PROGRAM ZAWODÓW:
 Rozgrzewka
 Odprawa techniczna
 Początek zawodów
lp.
1
3
5
7
9

-

godz. 900
godz. 930
godz. 1000

Kobiety

lp.

Mężczyźni

Kategorie wiekowe

50 dowolnym
50 klasycznym
50 grzbietowym
100 zmiennym
50 motylkowym

2
4
6
12
10

50 dowolnym
50 klasycznym
50 grzbietowym
100 zmiennym
50 motylkowym

10-lat i mł., 11, 12, 13-lat, 14-lat, MASTERS
10-lat i mł., 11, 12, 13-lat, 14-lat,
10-lat i mł., 11, 12, 13-lat, 14-lat,
10-lat i mł., 11, 12, 13-lat, 14-lat, MASTERS
10-lat i mł., 11, 12, 13-lat, 14-lat,

8. PRZEPISY TECHNICZNE:
 zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas.
9. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:
 zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej, w nieprzekraczalnym terminie do



27.09.2019r do godz. 2000 na adres mailowy l.pustula@vp.pl ,
zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia, nazwę klubu i
wykaz konkurencji do jakich został zgłoszony zawodnik wraz z najlepszym wynikiem
życiowym.
wycofanie zawodnika bez ponoszenia opłaty startowej możliwe do dnia 03.10.2019r
do godz. 2000.

10. ZASADY FINANSOWANIA:
 koszty organizacyjne ponosi MOSiR Sandomierz i MUKS Foka Sandomierz,
 koszty uczestnictwa ponoszą kluby biorące udział w zawodach,
 koszt uczestnictwa wynosi 35zł od zgłoszonego zawodnika. Istnieje możliwość

zapłaty opłaty startowej przelewem na konto klubu ( PKO BP 29 1020 4926 0000
1102 0028 1584 ) do dnia 01.10.2019, albo gotówką w dniu zawodów.

11. NAGRODY:
 koszulka okolicznościowa dla każdego zawodnika (kluby zgłaszające zawodników
proszone są o podanie do 26 września godz. 2200 rozmiarów koszulek na adres
mailowy: Paweł Błajszczak - p.blajszczak@op.pl . Tabela rozmiarów dostępna







będzie na stronie https://www.facebook.com/fokasandomierz/ . W przypadku
niepodania przez klub rozmiarów koszulki przydzielone zostaną losowo).
medale za miejsca 1-3 i dyplomy za miejsca 1-6 w każdej konkurencji indywidualnej,
statuetki i nagrody rzeczowe dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika w
każdej kategorii wiekowej za sumę punktów ze startów indywidualnych wg. klucza:
1 m. - 7pkt., 2m. - 5pkt. , 3m. - 4 pkt., 4m. - 3pkt., 5m. - 2pkt., 6m. - 1pkt.
W przypadku równej ilości punktów o kolejności decyduje najlepszy wynik
zawodnika wg punktacji FINA.
puchary dla 3 najlepszych- drużyn klubowych (suma punktów wszystkich
punktujących zawodników z wyjątkiem kategorii MASTERS).
w kategorii FOKA MASTERS dyplomy i medale za miejsca 1-3 w każdej
konkurencji i statuetki dla 3 najlepszych zawodniczek i trzech najlepszych
zawodników za 2 najlepsze starty wg punktacji FINA.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 podczas zawodów obowiązują przepisy PZP i FINA,
 w sprawach nieobjętych regulaminem decyduje kierownictwo zawodów.
 Osoba kontaktowa z ramienia Organizatora: Paweł Błajszczak - tel. 505-102-303,
 Organizator zastrzega sobie do wprowadzania zmian w powyższym komunikacie.

