KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW
Nazwa: Ogólnopolski Sprawdzian Wytrzymałości i Wszechstronności
Stylowej rocznik 2003
Termin: 20.11.2014r. czwartek
I BLOK

07:45 – rozgrzewka

08:30 – zawody

Miejsce:

GOS w Raszynie ul. Sportowa 30

Pomiar czasu: elektroniczny
1. CEL IMPREZY SPORTOWEJ
- popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży
- promocja działalności UKS GOS Raszyn
- integracja klubów pływackich

2. ORGANIZATOR
- Urząd Gminy Raszyn
- Uczniowski Klub Sportowy GOS Raszyn
- Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie

3. UCZESTNICTWO
W zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy:
- urodzeni w latach: 2003
- posiadający aktualną licencję zawodnika,
- posiadający ważne badania lekarskie,
- zgłoszeni przez kluby zgodnie z regulaminem.
Zawodnik ma obowiązek startu w 2 konkurencjach w bloku.
Kierownicy ekip są odpowiedzialni za posiadanie przez zawodników aktualnych badań i
licencji.

4. PROGRAM ZAWODÓW
I – BLOK 20.11.2014 godzina 08:30
1. 200 m st. zmiennym K 2003
2. 200 m st. zmiennym M 2003
3. 400 m st. dowolnym K 2003
4. 400 m st. dowolnym M 2003

5. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW
Zgłoszenia należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 17.11.2014r.
Lista zgłoszonych zawodników ukaże się na stronie internetowej w dniu 18.11.2013r.
Zgodnie z regulaminem PZP po opublikowaniu w internecie listy zgłoszonych zawodników
zmiany mogą być dokonane wyłącznie pocztą elektroniczną do dnia 19.11.2012r. do
godz.16:00 i dotyczyć:
- wycofania zawodnika
- wpisania na miejsce wycofanego zawodnika innego reprezentanta tego samego klubu.
Maksymalna ilość uczestników – 180osób

6. ZASADY FINANSOWANIA
- Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
- Koszt uczestnictwa pokrywają kluby.
- Wpisowe za zawody 35zł od każdego zgłoszonego zawodnika.

7. NAGRODY
- Medale dla pierwszych 3 zawodników w każdej konkurencji.
- Dyplomy dla pierwszych 6 zawodników w każdej konkurencji.
- Organizator przewiduje również nagrody rzeczowe.

8. INFORMACJE TECHNICZNE
- Zawodnicy zostaną rozstawieni seriami na czas na podstawie czasów wpisanych w
zgłoszeniu.
- Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami FINA i PZP.
- Zawodnicy zobowiązani są do używania strojów pływackich zgodnie z obwiązującymi
przepisami.
- W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z
organizatorem.

Wyniki będą publikowane na żywo na stronie internetowej:
www.wmozp.pl oraz www.omegatiming.pl

