MISTRZOSTWA POLSKI
W PŁYWANIU W PŁETWACH KAT.E i D
pod honorowym patronatem
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Pani Elżbiety Leszczyńskiej

REGULAMIN
Chodzież, 3-4 czerwca 2017 r.

1. Cel zawodów:
 Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek z najmłodszych kategorii
wiekowych
 Promowanie dyscypliny płetwonurkowania sportowego
 Propagowanie aktywności ruchowej wśród najmłodszych
 Zwieńczenie innowacji w ramach klas usportowionych o profilu pływania
w płetwach przy współpracy Klubu ze Szkołą Podstawową nr 1 w Chodzieży
2. Termin i miejsce zawodów:
Zawody odbędą się w dniach 3-4 czerwca 2017 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
 przetaczanie butli na basenie – prośba, aby przyjeżdżać
z naładowanymi butlami, co znacznie skróci czas trwania zawodów
5. Warunki techniczne
 Pływalnia o wymiarach 25x12 metrów i głębokości 1-1,8m
 Temperatura wody: 27-28oC

6. Zawody wspierają:
 Urząd Miasta Chodzieży
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży
 Firma JENOX Akumulatory










Bank Spółdzielczy w Chodzieży
Zakład Wydobywania i Uszlachetniania Kruszywa Pani Danuty Wiśniewskiej
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Chodzieży
Gmina Chodzież
Starostwo Powiatowe w Chodzieży
Centrum Ceramiki i Technologii Kepka Group – Pan Dariusz Kępka
Siła Przekazu – studio reklamy
Finswimming.pl

6. Kierownictwo zawodów
 Bartosz Smaruj – kierownik
 Marian Bigos – sędzia główny
 Towarzystwo Pływackie Zielona Góra - obsługa informatyczna i pomiaru czasu
7. Uczestnictwo
W zawodach wziąć mogą udział juniorzy z kat. E i D, posiadający licencję PZP-n oraz
aktualne badania lekarskie (nie starsze niż 6-miesięcy) do wglądu na odprawie
kierowników drużyn przed rozgrzewką.
 Kat. E – rocznik 2006 i młodsi
 Kat. D – rocznik 2004-2005
Każdy zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych
i jednej sztafecie w jednym bloku. Zawody rozegrane zostaną
w trzech blokach startowych.
8. Zgłoszenia
Zaproszenie dostępne będzie na stronie megatiming.pl po 15 maja 2017 r. Plik ze
zgłoszeniem prosimy przesłać na poniższy adres e-mail do dnia 28.05.2017 r., ostatnie
poprawki przyjmowane będą do dnia 30.05.2017 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 za każdą konkurencję wynosi 15 PLN (opłata nie
podlega zwrotowi).
Opłata za każdą sztafetę wynosi 20 PLN.
Opłaty należy wpłacać na poniższe konto do dnia 29.05.2017 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 startów.
10. Nagrody
 Medale i dyplomy za pierwsze trzy miejsca wśród juniorów i juniorek
w konkurencjach indywidualnych oraz w sztafetach w każdej kategorii wiekowej.
 Statuetki i nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych zawodników
i zawodniczek w każdej kategorii wiekowej (suma punktów z tabeli 1000
z 5 najlepszych startów).
 Nagroda specjalna sklepu internetowego Finswimming.pl za I miejsce na
dystansie 800 m pp dziewcząt kat. D.
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 3.06.2017 r.
 9:00 - 9:30 - Odprawa techniczna kierowników
 9:30 - 10:00 - rozgrzewka I grupy klubów (tory ustalone będą na zebraniu kierowników przed
zawodami)
10:00- 10:30 - rozgrzewka II grupy klubów
10:30 - Ceremonia Otwarcia Mistrzostw Polski
 10:45 - 14:00 - I blok konkurencji (w każdym bloku rozpoczynają dziewczynki danej kategorii)
 100 m pw kat. D
 400 m pp kat. E i D
 dekoracja za 100 m pw
 100 m BF kat. E i D
 50 m pp kat. E i D
 dekoracja za 400 m pp i 100 m BF
 4 x 100 m bf kat. E i D






14:00 - 15:00 - przerwa obiadowa
15:00 - 15:30 - rozgrzewka II grupy klubów
15:30 - 16:00 - rozgrzewka I grupy klubów
dekoracja za 50 m pp i 4x100 m bf
16:10 - 19:30 - II blok konkurencji
 800 m pp kat. D
 100 m pp kat. E i D
 dekoracja za 800 m pp kat. D
 200 m BF kat. E i D
 dekoracja za 100 m pp
 4 x 100 m pp kat. E i D

Niedziela 4.06.2017 r.
 8:00 - 8:30 - rozgrzewka I grupy klubów
 8:30 - 9:00 - rozgrzewka II grupy klubów
 9:10 - 14:00 - III blok konkurencji
 25 m pw kat. E i D
 dekoracja zwycięzców 200 m BF i 4 x 100 m pp
 400 BF

 dekoracja za 25 m pw
 200 m pp kat. E i D
 dekoracja za 400 m bf
 50 m BF kat. E i D
 dekoracja za 200 m pp
 4 x 50 m pp kat. E i D
 dekoracja za 50 m BF, 4 x 50 m pp
 dekoracja zwycięzców w klasyfikacji generalnej

14.

Uwagi

 W sobotę 3.06.2017 r. na terenach przy pływalni odbywać się będą Targi
Chodzieskiego Klubu Gospodarczego w związku z tą imprezą niemożliwy będzie
dojazd do Pływalni od ulicy Staszica. Prosimy o dojazd od ulicy Wojska Polskiego
(przed promenadą skręcić w prawo i jechać w stronę zjeżdżalni przy basenie, gdzie
wyznaczony zostanie bezpłatny parking dla uczestników mistrzostw).

 Organizator nie zapewnia noclegu, ani wyżywienia dla zawodników.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki oraz szkody wyrządzone
przez uczestników mistrzostw na pływalni podczas trwania imprezy.

Życzymy wszystkim udanych startów!
UKS Delfinek Chodzież

