KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

X ZAWODY PŁYWACKIE Z OKAZJI
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Horyniec-Zdrój 11 listopada 2017

1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW.
Zawody odbędą się 11-go listopada 2017 roku w Krytej Pływalni Wodny Świat w Horyńcu-Zdroju,
ul.Sanatoryjna 2.
Rozpoczęcie zawodów o godz. 12.00, rozgrzewka godz. 11.30
2.CEL ZAWODÓW
Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań sportem. Popularyzacja pływania. Promocja talentów
pływackich oraz uczczenie święta Niepodległości Polski
3. ORGANIZATOR
- Klub Pływacki "Delfin" w Horyńcu -Zdroju.
- Gminny Ośrodek Kultury w Horyńcu-Zdroju.
- Starostwo Powiatowe w Lubaczowie.

4. DANE TECHNICZNE
Długość pływalni 25m. 6 torów, temperatura wody 28 st. C.
Pomiar czasu:
- konkurencje na dystansie 25m – pomiar ręczny
- pozostałe konkurencje – pomiar automatyczny (COLORADO)
5. UCZESTNICTWO
Za badania lekarskie odpowiedzialni są opiekunowie zgłaszający zawodników. Osoby niepełnoletnie
zgłaszający się indywidualnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w
zawodach. Osoby pełnoletnie startują na własną odpowiedzialność.
Zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych oraz w sztafecie.
6. KATEGORIE WIEKOWE
A: 2010 i młodsi
B: 2009/2008
C: 2007/2006
D: 2005/2004
E: 2003/2002
F: 2001 i starsi
7. PROGRAM ZAWODÓW
-rozgrzewka rocznika 2009/2008 oraz 2010 i młodsi
-rocznik 2010 i młodsi -25m grzbietowym
- 25m dowolnym
-rocznik 2009/2008 -50m grzbietowym
-50m klasycznym
-50m dowolnym
-sztafeta 4x50 mix ( 2 dzw. 2 chł.) stylem dowolnym 2008 i młodsi.
-rozgrzewka pozostałych kategorii
-50m dowolnym
-50m klasycznym
-50m grzbietowym
-50m motylkowym
-100m zmiennym
-sztafeta 4x50m zmiennym rocznik 2004-2007 mix ( 2chł 2dzw)
- sztafeta 4x50m zmiennym rocznik 2003 i starsi mix ( chł i dzw w dowolnych proporcjach )

8. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW
Zgłoszenia należy przesyłać w formie elektronicznej za pomocą SPLASH Entry Edytor(.lxf) na adres
tomasz.bachorz@op.pl w nieprzekraczalnym terminie do 9-go listopada 2017.
Po tym terminie możliwe jedynie wycofanie zawodnika.
Zaproszenie w formacie lxf. dostępne będzie na stronie www.megatiming.pl
9. NAGRODY
Za miejsca 1-3 medale i dyplomy w każdej kategorii wiekowej. W sztafetach dodatkowo puchary
10. ZASADY FINANSOWANIA
Koszty organizacyjne pokrywa gospodarz zawodów. Koszty uczestnictwa ponoszą startujący. Opłata
startowa 10 PLN od osoby oraz obligatoryjnie 20 PLN za komunikat.
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- podczas zawodów obowiązują przepisy PZP
- w sprawach nie objętych regulaminem oraz komunikatem decyduje sędzia główny zawodów
- za zachowanie zawodników na terenie obiektu oraz za zwrot pasków do szafek odpowiadają
opiekunowie.
- kontakt z organizatorem: Robert Gorycki 695 915 831.
- kontakt w sprawie zgłoszeń: Tomasz Bachórz 693 971 777

