KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
ZAWODY PŁYWACKIE O PUCHAR BURMISTRZA NOWEGO TARGU
RUNDA III 2019
Nowy Targ, 6 października 2019
1.
2.

ORGANIZATOR: MCSIR Nowy Targ
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
Niedziela, 6 października 2019 roku, rozgrzewka godzina 900, zawody 940

Pływalnia Miejska MCSiR, Nowy Targ, Plac Evry 4

basen kryty 25m, 6 torów. Temperatura wody 270C;

pomiar czasu elektroniczny


3.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Prawo startu w zawodach mają dzieci i młodzież będące członkami klubów, stowarzyszeń i szkółek
pływackich, a także osoby niezrzeszone,

Uczniowie Szkół Mistrzostwa Sportowego maja prawo startu poza konkursem,

Opłata startowa wynosi 10 zł od każdego zgłoszonego startu indywidualnego oraz zespołu sztafetowego
w każdej edycji zawodów, w tym wstęp na basen,

Uczestnicy muszą posiadać pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w zawodach oraz
aktualne badania lekarskie,

Osoby biorące udział w zawodach powinny poddać się wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym
ich dobry stan zdrowia. Odpowiedzialność za niewykonanie badań i wynikające z tego powodu wypadki
i konsekwencje prawne spada na rodziców bądź opiekunów prawnych,

Każdy uczestnik zawodów musi umieć pływać.


4.

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:
a. Zgłoszenia zawodników z klubów, stowarzyszeń i szkółek pływackich przyjmowane są jako plik .lxf,
Zgłasza trener/opiekun, który jest zobowiązany do posiadania zgody rodziców (opiekunów prawnych)
na udział dziecka w zawodach oraz oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych), że stan zdrowia ich
dziecka pozwala na udział w zawodach,
b. Zgłoszenia osób niezrzeszonych przyjmowane są w kasach pływalni miejskiej na podstawie karty
zgłoszeniowej dla każdej edycji osobno,

termin zgłoszenia upływa w dniu 1 października 2019 roku o godzinie 2000; zgłoszenia dokonane po
tym terminie nie będą uwzględniane

Skreślenia bez pobierania opłaty startowej możliwe do 4 października 2019 do godziny godzinie 1800.
Po tym terminie opłata startowa będzie pobierana zgodnie ze zgłoszeniem

Po wyznaczonym terminie zgłoszenia nie będą uwzględniane, nie będą dokonywane jakiekolwiek
zmiany za wyjątkiem skreśleń

zgłoszenia muszą być przygotowane w edytorze zgłoszeń SPLASH Entry Editior

wygenerowany plik lxf należy przesłać na adres zawody@swimart.pl zgłoszenia w innym formacie nie
będą przyjmowane

Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia dd/mm/rrrr, nr licencji
(jeżeli posiada), konkurencję oraz czas uzyskany w ostatnich 12 miesiącach.

wszystkie materiały potrzebne do przygotowania zgłoszenia dostępne na stronie www.swimart.pl

Potwierdzenie zgłoszeń i wyniki (w systemie on-line) będą dostępne na stronie www.swimart.pl

5.

NAGRODY:

W każdej edycji zawodów zdobywcy miejsc I – III w poszczególnych kategoriach otrzymają dyplomy
oraz medale,

W rundzie finałowej zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej na najlepszego zawodnika
i zawodniczkę w łącznej kategorii wiekowej 10 lat i starsi którzy uzyskali największą sumę punktów
RUDOLPH za sześć startów otrzymają dyplomy, puchary.

W rundzie finałowej zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej na najlepszego zawodnika
i zawodniczkę w łącznej kategorii wiekowej 9 lat i młodsi którzy uzyskali największą sumę punktów
FINA za sześć startów otrzymają dyplomy, puchary.

6. PROGRAM SPORTOWY ZAWODÓW:
L.P.
KONKURENCJA
K/M
KATEGORIE WIEKOWE
1-2
25m st. klasycznym
K/M
7 lat i młodsi
8 lat
9 lat
3-4
25m st. grzbietowym
K/M
7 lat i młodsi
8 lat
9 lat
5-6
25m st. dowolnym
K/M
7 lat i młodsi
8 lat
9 lat
7
4x25m st. klasycznym
MIX
9 lat i młodsi (2 zawodników i 2 zawodniczki w dowolnej kolejności)
8-9
50m st. klasycznym
K/M
10 lat
11 lat
12 lat
10-11 50m st. grzbietowym
K/M
10 lat
11 lat
12 lat
12-13 50m st. motylkowym
K/M
13 lat
14-15 lat
16-18 lat
16-17 100m st. grzbietowym
K/M
13 lat
14-15 lat
16-18 lat
18-19 100m st. dowolnym
K/M
10 lat
11 lat
12 lat
13 lat
14-15 lat
16-18 lat
20
4x50m st. klasycznym
MIX
10 lat i starsi (2 zawodników i 2 zawodniczki w dowolnej kolejności)
7.

SPRAWY PORZĄDKOWE:
za dyscyplinę i porządek w czasie trwania zawodów odpowiedzialni są Opiekunowie drużyn;

organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty programu czasowego;

tor nr 6 jest torem jednokierunkowym – przeznaczonym na skoki


8.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:
Zawody rozgrywane są zgodnie z Regulaminem Zawodów Pływackich o Puchar Burmistrza Nowego
Targu

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje naczelnik zawodów

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu,
Regulaminu Zawodów Pływackich o Puchar Burmistrza Nowego Targu oraz Regulaminu Pływalni
Miejskiej w Nowym Targu

Zgłoszenie do zawodów równoznaczne jest z akceptacją postanowień Regulaminu Zawodów oraz
oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych), że stan zdrowia ich dziecka pozwala na udział
w zawodach,

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zawodów oraz programu czasowego

Potwierdzenie zgłoszeń będą dostępne na stronie www.swimart.pl

Wyniki live www.swimart.pl


