Komunikat Organizacyjny
VII Grand Prix w pływaniu o Puchar Sprintu Victorii Józefów
1. Cel zawodów:
- popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży
- promocja działalności UKS Victoria Józefów
2. Miejsce:
- Pływalnia ICSiR Józefów, ul. Długa 44,05-420 Józefów
3. Termin
- Niedziela 05.10.2014 r.
- rozgrzewka godzina 9.00, zawody godzina 9:30
4. Organizator
- Uczniowski Klub Sportowy „ Victoria Józefów”
- ICSiR Józefów
5. Komisja Sędziowska
- Komisję sędziowską sprawuje zespół wyznaczony przez Kolegium
Sędziów WMOZP
6. Uczestnictwo
- W zawodach mogą uczestniczyć wszystkie kluby . W
zawodach startują zawodnicy urodzeni w roku 2002,
2003,2004,2005 zgodnie z poniższym programem. Każdy zawodnik ma
prawo startu w dwóch konkurencjach i sztafecie 4 osobowej. Każdy Klub może
wystawić sztafety dziewcząt i chłopców. Zawodnicy startujący w sztafetach mogą startować
tylko w jednej sztafecie.
- W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualne
badania lekarskie i objęci ubezpieczeniem nnw.

7. Program zawodów
Dziewczęta

1. 50 m st. dowolnym (rocznik 2005,2004,2003,2002)
2. 50 m st. klasycznym (rocznik 2005,2004,2003,2002)
3.50 m st. grzbietowym (rocznik rocznik 2005,2004,2003,2002)
4. 50 m st. motylkowym (tylko rocznik 2004,2003,2002)
5. 4 x 50 m st. dowolny ( po jednej zawodniczce z każdego rocznika )
Chłopcy
1. 50 m st. dowolnym (rocznik 2005,2004,2003,2002)
2. 50 m st. klasycznym (rocznik 2005,2004,2003,2002)
3.50 m st. grzbietowym (rocznik rocznik 2005,2004,2003,2002)
4. 50 m st. motylkowym (tylko rocznik 2004,2003,2002)
5. 4 x 50 m st. dowolny ( po jednym zawodniku z każdego rocznika )

8. Przepisy techniczne
- Zawody zostaną rozegrane seriami na czas. Pomiar czasu –
ręczny.
- Zawodnik ma prawo startu w 2-ch konkurencjach i w sztafecie.
- Zawodnicy będą rozstawieni na podstawie zgłoszonych czasów w
seriach od najszybszej do najwolniejszej.
- Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZP.
W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w
porozumieniu z organizatorem.
- W wyścigach sztafetowych (chłopcy i dziewczęta) w razie braku
starszego rocznika dopuszcza się start zawodnika młodszego.
9. Nagrody i ocena zawodów
- Najlepszych 3 zawodników w każdym roczniku, w każdej indywidualnej
konkurencji otrzyma medale. Najlepszych 3 zawodników w każdej indywidualnej
konkurencji otrzyma dyplomy.

- Najlepsze 3 sztafety w kat.chłopców i dziewcząt otrzymają Puchary
Prezesa Victorii Józefów oraz medale.
10. Opłaty startowe i zasady finansowania
- Opłata startowa wynosi 25 złotych od zawodnika – płatna w biurze
zawodów przed zawodami.
- Opłata startowa będzie pobierana za wszystkich zgłoszonych zawodników z poszczególnych
klubów.
-Zawodnicy nie wycofani w przewidzianym komunikatem czasie nie będą zwolnieni z opłat
startowych
- Koszty organizacyjne pokrywa organizator.
- Koszty uczestnictwa pokrywają kluby.
- Klub posiada ubezpieczenie NNW „PZU SPORT”
11. Zgłoszenie

UWAGA:
Wszystkie zgłoszenia na zawody należy wypełniać w programie Entry Edytor
i wysłać na adres e-mailowy zawody@wmozp.pl
Zgłoszenia proszę nadsyłać do 30.09.2014 r.,
Lista zgłoszonych zawodników ukaże się na stronie internetowej w dniu
02.10.2014 r.
Zgodnie z regulaminem PZP po opublikowaniu w internecie listy zgłoszonych
zawodników zmiany mogą być dokonane wyłącznie:
pocztą elektroniczną do dnia 03.10.2014 r. do godziny 19:00,
i dotyczyć:
- wycofania zawodnika z konkurencji
- wpisania na miejsce wycofanego zawodnika w tej samej konkurencji
innego reprezentanta tego samego klubu.
- za zawodników nie wykreślonych w terminie będzie pobierana opłata startowa.
Zgłoszenie nadesłane po terminie nie będą włączone do zawodów.
13. Dodatkowe informacje
- Olga Kondrak Szewczyk olgas_74@tlen.pl
- Monika Bąk mika.b@interia.eu

