Klub Pływacki PŁETWAL MŁAWA
Mława ul. Kopernika 38
tel. 662 055 899, e-mail: pletwal.mlawa@wp.

III Mistrzostwa Dzieci i Młodzików w Pływaniu

Gość specjalny Alicja Tchórz
Walczmy o Puchar Dyrektora Mosir Mława Piotra Jankowskiego
1. CEL
- popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży
- promocja miasta i pływalni
- integracja klubów pływackich

2. ORGANIZATOR
 Klub Pływacki Płetwal Mława
3. Współorganizator
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie

4.TERMIN I MIEJSCE – 7.01.2018r.
Kryta Pływalnia Mława ul. Kopernika 38
 Ilość torów - 6
 Temperatura wody - 27oC
 Pomiar czasu – elektroniczny
5. UCZESTNICTWO
W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający ważne badania lekarskie w
następujących kategoriach wiekowych:






2005
2006
2007
2008
2009 i młodsi

6. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW
Zgłoszenia do zawodów prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres:
zawody@wmozp.pl
w Entry Edytorze w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.01.2018r.
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Zmiany przyjmowane będą do 5.01.2018r., a po tym terminie opłaty będą
pobierane według ilości zgłoszeń.

7.Program Zawodów
1 blok 7.01.2018r. - rozpoczęcie zawodów godz. 9.00, rozgrzewka 8.00 – 8.50
Lp
1
3
7
9

Dziewcząt
25 dowolnym 2009 i młodsi
100 dowolnym 2008 -2005
25 klasycznym 2009 i młodsi
100 klasycznym 2008 - 2005

Lp
2
4
8
10

Chłopców
25 dowolnym 2009 i młodsi
100 dowolnym 2008 - 2005
25 klasycznym 2009 i młodsi
100 klasycznym 2008 - 2005

12 sztafeta mieszana 4 x 25 dowolnym rocznik 2009 i młodsi
13 sztafeta mieszana 4 x 50 dowolnym rocznik 2008
14 sztafeta mieszana 4 x 50 dowolnym rocznik 2007
15 sztafeta mieszana 4 x 50 dowolnym rocznik 2006
16 sztafeta mieszana 4 x 50 dowolnym rocznik 2005

17
19
23
25
24
25
26
27

25 grzbietowym 2009 i młodsi
100 grzbietowym 2008 - 2005
50 motylkowym 2008 - 2005
100 zmiennym 2006 - 2005

18
20
24
26

25 grzbietowym 2009 i młodsi
100 grzbietowym 2008 - 2005
50motylkowym 2008 - 2005
100 zmiennym 2006 -2005

sztafeta mieszana 4 x 50 zmiennym rocznik 2008
sztafeta mieszana 4 x 50 zmiennym rocznik 2007
sztafeta mieszana 4 x 50 zmiennym rocznik 2006
Sztafeta mieszana 4 x 50 zmiennym rocznik 2005

7. PRZEPISY TECHNICZNO - ORGANIZACYJNE.
- zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas
- zawodnicy zostaną rozstawieni na podstawie czasów wpisanych w zgłoszeniu
- każdy zawodnik ma prawo do nieograniczonej ilości startów + sztafeta

•

dla pierwszych trzech zawodników poszczególnych grup wiekowych w każdej
konkurencji zostaną wręczone medale, dyplomy
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•
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dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników w każdym roczniku (wg punktacji
fina), zostaną wręczone statuetki (liczone są 2 starty dla roczników 2009 i 2010 oraz 3
starty dla pozostałych roczników)

•

trzy najlepsze kluby otrzymają puchary (punktowanych będzie pierwszych 12 miejsc
od 1 do 12 w / g klucza: 15,13,11,9,8,7,6,5,4,3,2,1, w każdej konkurencji w tym
sztafety punktowane będą podwójnie.

•

po zakończeniu zawodów zostanie rozlosowana nagroda – rower, warunkiem jest odbiór
osobisty.

•

dekoracje będą przeprowadzone w trakcie trwania zawodów

•

lista startowa będzie zamieszczona na dzień przed zawodami na stronie internetowej
www.megatiming.pl , www.wmozp.pl
odprawa techniczna w dniu zawodów o godz. 8.10 na Sali Konferencyjnej (I piętro)
zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZP, w sprawach nie objętych
regulaminem decyduje Sędzia Główny – w porozumieniu z organizatorem.
Za aktualne badania lekarskie zawodników odpowiadają kierownicy ekip.

•
•
•

8. KOSZTY UCZESTNICTWA.
• koszty organizacji zawodów pokrywa organizator
•

koszty uczestnictwa pokrywają kluby

•

opłata startowa wynosi 15 zł/ start, sztafeta 20 zł/start

9. PROTOKÓŁ KOŃCOWY.
• Listy startowe i wyniki będą wywieszane na tablicy I piętro na korytarzu i na niecce
pływalni w miejscu przygotowania zawodników do startu.

10. Sprawy organizacyjne
• Kontakt do Prezesa Klubu Tomasza Szczepańskiego 607171373
• Możliwość wykupienia posiłków na basenie
restauracja „Wodny Świat” tel. 604 062 178

Patron medialny

