REGULAMIN ZAWODÓW PŁYWACKICH
„SWARZĘDZKI DELFIN III”
1. TERMIN ZAWODÓW: 21.01. 2018r.;
2. MIEJSCE ZAWODÓW: Kryta pływalnia Wodny Raj, 62 -020 Swarzędz, ul. Kosynierów 1;
3. INFORMACJE TECHNICZNE:
- pływalnia - 25m, 6 torów, temp. wody 27 C;
- pomiar czasu ręczny;
4. ORGANIZATOR;
- Uczniowski Klub Sportowy Fala Swarzędz;
- Gmina Swarzędz;
- Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji.
5. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:
- Zdzisław Radosz tel. 533 893 424;
- Monika Waligóra tel. 508 173 730 ;
6. WARUNKI UCZESTNICTWA:
- w zawodach mogą brać udział zawodnicy w następujących kategoriach wiekowych:
A:2010-2011, B:2008-2009, C:2006-2007, D:2004-2005, E:2002-2003, F:2001 i
starsi, Open: niezależnie od wieku. Nie przewiduje się startów poza konkurencją;
- w zawodach startują zawodnicy posiadający ważne badania lekarskie, za ich
posiadanie odpowiedzialni są trenerzy i kierownicy grup; W przypadku zawodników
reprezentujących szkoły oświadczenie rodzica o zdolności dziecka do startu.

- każdy uczestnik może startować w jednej konkurencji indywidualnej wg kategorii
wiekowej, kategorii open oraz w sztafecie;
- sztafeta składa się z czterech zawodników jednego klubu, szkoły – dwóch dziewcząt
i dwóch chłopców (każdy z innej klasy szkoły podstawowej - I kategoria, oraz
czterech zawodników – dwóch dziewcząt i dwóch chłopców z gimnazjum
niezależnie od wieku - II kategoria.). Sztafeta zostanie rozegrana przy zgłoszeniu co
najmniej trzech sztafet w kategorii.
- ilość miejsc ograniczona do 100 zawodników plus zawodnicy UKS Fala Swarzędz,
decyduje kolejność zgłoszeń.
7. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:
- zgłoszenie w formie listy zbiorczej należy przesłać na adres zdzrad@op.pl najpóźniej
do dnia 18.01.2018. W zgłoszeniu proszę podać: nazwisko, imię zawodnika, rocznik,
czas zgłoszenia,
- zgłoszenia przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę!
8. WARUNKI FINANSOWANIA:
- koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy zawodów;
- koszty uczestnictwa ponoszą kluby;
9. PRZEPISY TECHNICZNE:
- zawody są rozgrywane zgodnie z przepisami FINA i PZP;
- konkurencje zostaną przeprowadzone seriami na czas;
- po zakończeniu konkurencji zostaną ogłoszone wyniki;
- sztafeta płynie na zmianę: dziewczyna / chłopak;
- w trakcie rozgrzewki obowiązuje zakaz skoków z wyjątkiem toru nr 6, który jest
torem jednokierunkowym;
10. PROGRAM ZAWODÓW:
- godz. 8.45 – wejście na basen
- godz. 9.00 – 9.20 rozgrzewka
- godz. 9.25 – rozpoczęcie zawodów
- godz. 12.00 -13.00 zakończenie zawodów i dekoracja zawodników
Kolejność startów
Kategoria A
1. 25m grzbietem dziewcząt
2. 25m grzbietem chłopców
Kategoria B
3. 50m klasycznym dziewcząt
4. 50m klasycznym chłopców
Kategoria C
5. 100m grzbietem dziewcząt
6. 100m grzbietem chłopców

Kategoria D
7. 100m dowolnym dziewcząt
8. 100m dowolnym chłopców
Kategoria E
9. 100m zmiennym dziewcząt
10. 100m zmiennym chłopców
Kategoria F
11. 200m dowolnym dziewcząt
12. 200m dowolnym chłopców
Open
13. 50m motylkowym kobiet
14. 50m motylkowym mężczyzn
Sztafety mieszane
I kategoria 4 x 25m zmiennym
II kategoria 4 x 50 m motylkowym
11. NAGRODY
- statuetki i dyplomy za miejsca I-III w poszczególnych konkurencjach;
- statuetki i dyplomy dla sztafet za miejsca I-III;
- dla reprezentantów szkół Gminy Swarzędz, którzy nie trenują pływania, a zajmą
miejsca bezpośrednio za zawodnikami klubów pływackich - 6 profesjonalnych
treningów pływania z zawodnikami UKS Fala Swarzędz.
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Za posiadanie aktualnych badań lekarskich i dyscyplinę czyni się odpowiedzialnych
kierowników ekip oraz trenerów.
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty programu czasowego zawodów.
- Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.
- Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
- W sprawach nieobjętych komunikatem organizacyjnym decyduje Sędzia Główny w
porozumieniu z organizatorem.
- Nagroda 6 treningów – po uzgodnieniu terminu z trenerami poszczególnych sekcji.

Lista zgłoszonych zawodników do startu w zawodach pływackich
III SWARZĘDZKI DELFIN
……………………………………………………………………………………………….
klub szkoła

lp

kobiety/mężczyźni
Nazwisko imię

Rocznik

Kategoria A
1.
2.
Kategoria B
1.
2.
Kategoria C
1.
2.
Kategoria D
1.
2.
Kategoria E
1.
2.
Kategoria F
1.
2.
Kategoria Open
1.
2.
Sztafeta Kategoria I
1.
2.
3.
4.
Sztafeta Kategoria II
1.
2.
3.
4.
* przy braku czasu zgłoszenia wpisujemy NT

Czas
zgłoszenia*

