MISTRZOSTWA POLSKI
w pływaniu długodystansowym w płetwach

KOŚCIERZYNA 5-6.09.2015r.
Patronat nad imprezą sportową objął:

BURMISTRZ MIASTA KOŚCIERZYNA

SPONSORZY:

1.

Cel imprezy:
popularyzacja płetwonurkowania sportowego
promocja KASZUB i MIASTA KOŚCIERZYNA,
rywalizacja sportowa uczestników,
propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

1.

Organizatorzy:

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „MANTA KOŚCIERZYNA”
POLSKI ZWIĄZEK PŁETWONURKOWANIA

2. Termin i miejsce zawodów:
Zawody zostaną rozegrane w dniu 5-6.09.2015r. w Kościerzynie jezioro Gałęźne,
start i meta - teren kąpieliska, 83-400 Kościerzyna, ul Słoneczna
3. Charakterystyka akwenu:
Zawody zostaną rozegrane na jeziorze Gałęźne w Kościerzynie.
Głębokość wody do 26m.
Temperatura wody (spodziewana) 19-22 C
Prądów stałych brak.
Przejrzystość wody do 2 m.
4. Warunki uczestnictwa.
a. zawodnicy z licencją PZP-n zgłoszeni przez klub.
b. w zawodach otwartych każdy chętny.
Uczestnicy startują w grupach zgodnie z rocznikiem :
Kat.
Kat.
Kat.
Kat.
Kat.

E
D
C
B
A

rocznik
rocznik
rocznik
rocznik
rocznik

2004
2002
2000
1998
1997

i młodsi
i 2003
i 2001
i 1999
bez ograniczeń górnych

Nie dopuszcza się startów zawodników w innych kategoriach wiekowych niż własne.
W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby zawodników niż 3 w danej grupie wiekowej,
organizator zastrzega sobie prawo połączenia grup wiekowych.
Każdy uczestnik musi posiadać aktualne badania lekarskie.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w zawodach po okazaniu pisemnej
zgody opiekunów prawnych.
Wszyscy zawodnicy startują w zawodach używając dwóch płetw lub jednej płetwy.
Dopłynięcie do mety bez płetwy (płetw) dyskwalifikuje zawodnika (chyba, że Komisja
Sędziowska podejmie w indywidualnych przypadkach inną decyzję).
Niedopłynięcie do mety dyskwalifikuje zawodnika.
5. Planowane konkurencje:
 KAT E
800 m
 KAT D
1400 m
 KAT C B A 2000 m
 sztafeta młodzieżowa
 sztafeta open

4 x 800 m - kat. E, D
4 x 2000 m - kat. C, B, A

6. Zgłoszenia do zawodów:
Zgłoszenia imienne zawodników z licencjami / lub bez do zawodów (Załącznik nr 1)
proszę przesyłać do dnia 26.08.2015r. (środa) na adres e-mail:
prezes@mantakoscierzyna.pl

7. Koszty zawodów:
Opłata startowa 50 zł obowiązująca każdego zawodnika płatna do 31.08.2015r.
(poniedziałek). Opłata startowa zawodników zgłoszonych po terminie wynosi
70zł.płatna na konto lub w biurze zawodów.
Na konto UKS Manta Kościerzyna
73 2030 0045 1110 0000 0257 6760
8. Klasyfikacja i nagrody:
Indywidualnie za 3 pierwsze miejsca w każdej kat. wiekowej: medal, dyplom
zawodniczej i otwartej.
Puchary dla najlepszych drużyn w klasyfikacji medalowej (złoty medal – 3 punkty,
srebrny medal – 2 punkty, brązowy medal – 1 punkt).
9. Protesty:
Kierownicy ekip mają prawo w ciągu 30 min. po ogłoszeniu wyników złożyć protest
na piśmie do sędziego głównego zawodów. Protest zostanie rozpatrzony po
wpłaceniu wadium 100 zł.
10. Postanowienia końcowe:
Uczestnicy zawodów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody spowodowane przez uczestników
zawodów. W razie nie przybycia na zawody wpisowe nie podlega zwrotowi.
Sprawy nie objęte powyższym regulaminem zostaną omówione na odprawie
technicznej. Kierownictwo zawodów zastrzega sobie prawo do ostatecznej
interpretacji niniejszego regulaminu.
We wszelkich innych kwestiach nie zawartych w tym regulaminie obowiązuje Ogólny
Regulamin Pływania w Płetwach PZP-n.
11. Kierownikiem zawodów jest:
WALDEMAR WANTA
12. Sędzią głównym jest:
KRZYSZTOF SARACEN
13. Telefon kontaktowy do organizatora: WALDEMAR WANTA – tel. 697-676-626
14. Zakwaterowanie i wyżywienie
Istnieje możliwość zakwaterowania w nowym obiekcie na terenie KOSIR-u
w Kościerzynie (cena około 25zł należy zabrać śpiwór lub pościel, kontakt z
organizatorem).
Wyżywienie (catering) można zamówić w restauracji „Kościerzanka” telefon :
501502316 lub 500366398.
Organizator zapewnia ognisko z kiełbaskami i ciepłą zupę podczas zawodów.

PROGRAM ZAWODÓW
05.09.2015 (sobota)
Od 12:00

Czynności rejestracyjne oraz przydzielanie numerów startowych.

13:00

Odprawa techniczna w biurze zawodów przy kąpielisku miejskim
nad jeziorem Gałęźne.

13.45

Uroczysta ceremonia otwarcia zawodów

14.00

Start na dystansie kat. E

14.30

Start na dystansie kat. D

15.15

Start na dystansie kat. C B A

16.30

Dekoracje zwycięzców poszczególnych konkurencji

17.00

Ognisko i zupa dla uczestników zawodów

06.09.2015 (niedziela)
09:30 – Start sztafet młodzieżowych (E i D) na dystansie 4 x 800 m
11:00 – Start sztafet open (C B A) na dystansie 4 x 2000 m
13:00 – Dekoracje zwycięzców, ceremonia zamknięcia zawodów

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAWODACH
i
ŻYCZYMY UDANYCH STARTÓW
UKS MANTA KOŚCIERZYNA

