W PŁYWANIU W PŁETWACH
W OBSADZIE MIĘDZYNARODOWEJ

Jastrzębie Zdrój 19-20.05.2017

REGULAMIN ZAWODÓW
1.Cel zawodów:
-

Popularyzowanie dyscypliny Pływanie w płetwach
Sportowa integracja środowiska sportowego

2. Termin i miejsce zawodów:
Zawody zostaną rozegrane na pływalni „Laguna ‘’ w Jastrzębiu – Zdroju przy ul.
Warszawskiej 11
 długość - 25 m
 szerokość – 12,5 m
 głębokość od 0,9 do 3,5 m
 6 torów
3. Organizatorzy:
- Klub Sportowy Nautilus Jastrzębie - Zdrój
- UM Jastrzębie - Zdrój
- MOSiR Jastrzębie - Zdrój
3. Kierownictwo zawodów:
 Krzysztof Radomski – tel.: 501210370 ( email: nautilusik@wp.pl)
 Jakub Dyrszka – kontakty zagraniczne w języku angielskim, Tel.
4. Zasady uczestnictwa:
Zawody zostaną rozegrane wg regulaminu CMAS.
Tu był tekst który ze względu na trudność w zrozumieniu usunąłem
Kategorie wiekowe :
 KAT. E0 – rocznik 2008 i młodsi
 KAT. E – rocznik 2006 i młodsi
 KAT. D – rocznik 2005 i 2004
 KAT. C – rocznik 2003 i 2002
 KAT. B – rocznik 2001 i 2000
 KAT. A – rocznik 1999 i starsi.

Zawodnicy startujący w zawodach muszą posiadać odpowiednie licencje
krajowe, oraz ważne badania lekarskie.
5.Organizator zapewnia.





Pomiar czasu – elektroniczny i ręczny
Obsługę sędziowską
Opiekę lekarską
Ubezpieczenie imprezy ( zawodników )

6. Zakwaterowanie i wyżywienie
Organizator może zapewnić zakwaterowanie i wyżywienie.
Koszty wyżywienia i zakwaterowania ustalone będą bezpośrednio z zainteresowanymi
klubami, po wstępnym zgłoszeniu ilości osób.
Istnieje możliwość zakwaterowania i wyżywienia w hotelach o różnym standardzie i
cenie.
7. Weryfikacja zgłoszonych zawodników.
1. Do zawodów zostanie zakwalifikowanych po 12 najlepszych
zawodników/zawodniczek w każdej konkurencji z każdej kategorii wiekowej ( 2
serie po 6 osób) z grona zgłoszonych zawodników.
2. Poszczególni zawodnicy/zawodniczki zostaną zakwalifikowani do zawodów na
podstawie list zgłoszeniowych ( listy winny być wypisane w oparciu o najlepsze
oficjalne wyniki uzyskane na zawodach)
3. Zawody rozgrywane będą według zasady: Eliminacje i Finały dla każdej kategorii
wiekowej.
W eliminacjach odbędą się dwie konkurencje, natomiast w finale jedna
konkurencja . Do finałów zakwalifikowanych będzie po 6 najlepszych
zawodników z każdej kat. wiekowej na podstawie uzyskanych punktów w
eliminacjach.
4. Będzie prowadzona również punktacja klubowa na podstawie punktów
zdobytych przez uczestników finałów ( tabela 1000 pkt. )
8. Rozgrywane konkurencje.
1. W ramach Pucharu 40-lecia Nautilusa, będą rozgrywane następujące
konkurencje:
ELIMINACJE :
 50 m BF ( kat. A, B, C, D, E, dziewczęta i chłopcy )

 200 m PP ( kat. A, B, C, D, E, dziewczęta i chłopcy )
FINAŁY :
 100 m PP ( kat. A, B, C, D, E, dziewczęta i chłopcy )
9. Klasyfikacja i punktacja.
1. Punkty za poszczególne konkurencje naliczane będą według tabeli 1000 punktów
CMAS
2. Punkty do klasyfikacji finałowej każdego zawodnika to suma punktów z dwóch
konkurencji eliminacyjnych(ELIMINACJE)
3. Punkty do klasyfikacji klubowej będą naliczane tylko na podstawie punktów
zdobytych przez zawodników w konkurencjach finałowych.
9. Nagrody.
1. Puchary dla klubów za miejsca 1-3 w klasyfikacji klubowej.
2. Medale oraz dyplomy dla zawodników i zawodniczek za miejsca 1-3 w każdej
kategorii wiekowej , każdej konkurencji indywidualnej, zarówno w eliminacjach
jak i finale.
3. Cenne nagrody rzeczowe oraz medale i dyplomy za miejsca 1-3 dla
zawodników i zawodniczek w każdej konkurencji finałowej ( 100 m PP)
Za miejsca 4-6 organizator przewiduje drobne upominki.
10 . Opłaty.
1. Opłata od klubu –10 EURO oraz od zawodnika 15 EURO
płatne na konto klubu do dnia 10.05.2017 lub w dniu przyjazdu w rejestracji.
adres klubu :
STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY NAUTILUS - JASTRZĘBIE
44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ
ul. HARCERSKA 14B
nr konta 05847000012001002656010001
11. Zgłoszenia.
Zgłoszenia przyjmuje :
 Krzysztof Radomski – tel. 501210370 ( email: nautilusik@wp.pl)
 W języku angielskim Jakub Dyrszka – Tel.
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14.05.2017 roku
(prosimy dotrzymać terminu po tym terminie zgłoszeń nie przyjmujemy ).

Zgłoszenie prosimy przesłać na podstawie zaproszenia zamieszczonego na stronie
http://megatiming.pl/contest/1363d7a4-3a09-4fce-9b75-37f10c15e340
Dokumenty potwierdzające tożsamość – aktualna licencja sportowa , badania
lekarskie (nie starsze niż 6 miesięcy ) .
12. Protesty.
Protesty można składać do 30 minut po ogłoszeniu wyników na tablicy . Kaucja za
protest wynosi 25EURO
Zwrot kaucji w przypadku uznania protestu, natomiast w przypadku nie uznania
protestu kaucja przechodzi na rzecz organizatora
13. Postanowienie końcowe.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za straty spowodowane przez zawodników
zarówno w miejscu zakwaterowania jak i na pływalni. Sprawy nie objęte powyższym
regulaminem zostaną omówione na odprawie technicznej w dniu zawodów.

RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW
Piątek 19.05.2017. Przyjazd ekip do godz. 19.00 ( do wyznaczonych hoteli )
Trening od godz. 18.00-20.00
Odprawa kierowników drużyn w dniu 19.05.2017 w Domu Zdrojowym godz. 20.00
(Adres: ulica Mikołaja Witczaka 5, 44-330 Jastrzębie-Zdrój )
Sobota 20.05.2017 r.
Eliminacje – basen Laguna ul Warszawska 11

 Godz. 9.00 do 10.00 rozgrzewka
 Godz. 10.00 Uroczyste otwarcie zawodów
 Godz. 10.15 – 13.00 rozgrywanie Eliminacji

50 m BF ( kat. A, B, C, D, E, dziewczęta i chłopcy )
200 m PP ( kat. A, B, C, D, E, dziewczęta i chłopcy )
Przerwa na dekorację i wyłonienie Finalistów
Finały – godz. 14.00-15.00
100 m PP ( kat. E, D, C, B, A dziewczęta i chłopcy )
Uroczyste zakończenie zawodów odbędzie się w czasie głównych obchodów
rocznicowych na basenie miejskim przy ul Witczaka 1
Kąpielisko Zdrój Adres: ul. Witczaka 1 44-330 Jastrzębie

Po zawodach planowana jest impreza związana z obchodami 40 - lecia na basenie
przy ul Witczaka 11.
Również tam będzie podsumowanie zawodów i wręczenie nagród jak i wiele innych
atrakcji .
Niedziela 21.05.2017 Śniadanie i wyjazd ekip

Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy
Ze sportowym pozdrowieniem
Organizator: Puchar 40-lecia Nautilusa

Sponsorzy :

Patronat Medialny :

ZAWODY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UM JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

