III RUNDA KLUBOWEGO PUCHARU
POLSKI W PŁYWANIU W PŁETWACH
pod patronatem
Burmistrza Miasta Chodzieży Jacka Gursza

REGULAMIN
Chodzież, 9-10 maja 2015 r.

1. Cel zawodów:
 Wyłonienie najlepszych klubów w Polsce
 Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek z wszystkich kategorii
wiekowych
 Promowanie dyscypliny płetwonurkowania sportowego
 Propagowanie aktywności ruchowej wśród najmłodszych
2. Termin i miejsce zawodów:
Zawody odbędą się w dniach 9-10 maja 2015 r. na 25-metrowej pływalni
„Delfin” w Chodzieży przy ul. Staszica 12.
3. Organizator:
 Uczniowski Klub Sportowy Delfinek Chodzież
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży
4. Organizator zapewnia:
 pomiar czasu elektroniczny i ręczny
 opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów
 komisję sędziowską
5. Warunki techniczne
 Pływalnia o wymiarach 25x12 metrów i głębokości 1-1,8m
 Temperatura wody: 27-29oC

6. Zawody wspierają:
 Urząd Miasta Chodzieży
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży
 Firma JENOX Akumulatory
 Zakład Wydobywania i Uszlachetniania Kruszywa Pani Danuty Wiśniewskiej
 Gmina Chodzież
 Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Podanin
 Polskie Fabryki Porcelany "Ćmielów" i "Chodzież" S.A.
 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Chodzież
 Kępka Group
 Siła Przekazu – studio reklamy
 Firma Drutex Jacek Zadworny
 EURO-AUTO Karol Stefaniak, Strzelce
 Sklep Pro-sportowy
6. Kierownictwo zawodów
 Bartosz Smaruj – kierownik
 Marian Bigos – sędzia główny
 Tomasz Pilawski - obsługa informatyczna
7. Uczestnictwo
W zawodach wziąć mogą udział zawodnicy, posiadający licencję PZP-n oraz
aktualne badania lekarskie (nie starsze niż 6-miesięcy) do wglądu na odprawie
kierowników drużyn przed rozgrzewką.
 Kat. E – rocznik 2004 i młodsi
 Kat. D – rocznik 2002-2003
 Kat. C - rocznik 2000-2001

 Kat. B - rocznik 1998-1999
 Kat. A - rocznik 1997 i starsi
Każdy zawodnik ma prawo startu w czterech konkurencjach indywidualnych
i jednej sztafecie (dodatkowo wystartować mogą zawodnicy
i zawodniczki starsi niż z gr. E na 800 m pp). Zawody rozegrane zostaną
w dwóch blokach startowych po jednym na dzień trwania zawodów.
Zawody zostaną przeprowadzone wg regulaminu Klubowego Pucharu Polski z roku
2014.
8. Zgłoszenia
Zgłoszenia prosimy przesyłać w wypełnionym formularzu na poniższy adres
e-mail do dnia 30.04.2015 r., ostatnie poprawki przyjmowane będą do dnia
6.05.2015 r., po tym terminie zgłoszeń nie przyjmujemy. Prosimy do zgłoszenia
dodać plik z logo klubu oraz herbem miasta. Listy startowe przesłane zostaną
drogą elektroniczną:
 delfinekchodziez@wp.pl
9. Opłaty
Opłata startowa od zawodnika wynosi 50 PLN (opłata nie podlega zwrotowi).
Opłaty należy wpłacać na poniższe konto do dnia 7.05.2015 r.
Dane do przelewu:
Uczniowski Klub Sportowy Delfinek Chodzież
ul. Staszica 12, 64-800 Chodzież
BANK BGŻ 16 2030 0045 1110 0000 0188 0550
W tytule prosimy wpisać: nazwa klubu, opłata startowa, ilość zawodników.
Opłata za klub wynosi 100 PLN płatna na konto Polskiego Związku
Płetwonurkowania.

10.

Nagrody

 Medale i dyplomy za pierwsze trzy miejsca wśród dziewcząt i chłopców
w konkurencjach indywidualnych w każdej kategorii wiekowej oraz
w sztafetach młodzieżowych i OPEN.
 Puchary i nagrody rzeczowe najlepszego zawodnika
i zawodniczki w każdej kategorii wiekowej (wg punktacji CMAS).
 Puchary Burmistrza Miasta Chodzież i nagrody Gminy Chodzież na
dystansie 800 m pp w kategorii OPEN dla pierwszych trzech kobiet
i mężczyzn.
 Puchary dla pierwszych trzech klubów w klasyfikacji generalnej III rundy
Klubowego Pucharu Polski
11.

Protesty

Protesty można składać do 30 minut po ogłoszeniu wyników na tablicy.
Kaucja za protest wynosi 200,00 PLN. Zwrot kaucji w przypadku uznania
protestu, natomiast w przypadku nie uznania protestu kaucja przechodzi na
rzecz organizatora
12.

Postanowienia 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.

13.

Ramowy program zawodów

Sobota 9.05.2014 r.
 12:30 - 13:00 - Odprawa techniczna kierowników (salka konferencyjna
Chodzieskiego Towarzystwa Narciarskiego - pod tarasem Pizzerii Prima)
 13:00 - 13:30 - rozgrzewka I grupy klubów (tory ustalone będą na zebraniu
kierowników przed zawodami)
13:30- 14:00 - rozgrzewka II grupy klubów
14:10 - Ceremonia Otwarcia Zawodów
 14:15 - 19:00 - I blok konkurencji (w każdym bloku rozpoczynają
dziewczynki od najmłodszej kategorii do najstarszej)
 50 m bf (E, D, C, B, A)
 400 m pp (E, D, C, B, A)
 dekoracja za 50 m bf
 4 x 50 m bf gr. E i D
 4 x 50 m bf OPEN
Niedziela 10.05.2015 r.
 8:30 - 9:00 - rozgrzewka I grupy klubów
 9:00 - 9:30 - rozgrzewka II grupy klubów
 9:45 - 14:00 - II blok konkurencji
 25 m pw gr. E i D
 dekoracja zwycięzców 400 m pp i sztafet 4 x 50 m bf
 50 m pw gr. C, B, A
 dekoracja za 25 m pw

 50 m pp (E, D, C, B, A)
 dekoracja za 50 m pw
 800 m pp OPEN
 dekoracja za 50 m pp, 800 m pp
 dekoracja zwycięzców w klasyfikacji generalnej
14.

Uwagi

 Organizator nie zapewnia noclegu, ani wyżywienia dla zawodników.
 Istnieje możliwość zamówienia obiadu jednodaniowego lub dwudaniowego
w Piwniczce Łasucha (100 m od pływalni w SP nr 1), kontakt: Pan Sławomir
Rusek nr tel. 509 178 770.

Życzymy wszystkim udanych startów i miło spędzonego czasu na
ziemi chodzieskiej!
UKS Delfinek Chodzież

