OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PŁYWACKI
O PUCHAR PREZYDENTA KRZYSZTOFA KOSIŃSKIEGO
z okazji 100-lecia Niepodległości Polski
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW
1. Organizator
Międzyszkolny Pływacki Klub Sportowy ORKA Ciechanów
Urząd Miasta Ciechanów
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie
2. Termin i miejsce zawodów: 3 czerwca 2018 roku
Ciechanów pływalnia „U Ciecha” ul. 17 Stycznia 60 b
Długość pływalni 25 m, 6 torów, temperatura wody 27 0.C

Elektroniczny pomiar czasu
3. Uczestnictwo
W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy:
 urodzeni w latach: 2002 i starsi,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010 i młodsi
 posiadający aktualne badania lekarskie
4. Program zawodów:

I BLOK – 3.06.2018

zawodnicy roczników: 2007, 2008, 2009, 2010 i młodsi
rozpływanie godz. 800 - 850
odprawa techniczna w Sali Konferencyjnej na I piętrze o godz. 8 30
uroczyste otwarcie zawodów o godz. 900
rozpoczęcie zawodów: 910
L.p.

Dziewczęta

L.p.

Chłopcy

1

25 grzbietowy - 2010 i młodsi

2

25 grzbietowy - 2010 i młodsi

3

50 grzbietowy - 2009,2008,2007

4

50 grzbietowy - 2009,2008,2007

5

25 klasyczny - 2010 i młodsi

6

25 klasyczny - 2010 i młodsi

7

50 klasyczny - 2009,2008,2007

8

50 klasyczny - 2009,2008,2007

9

25 dowolny - 2010 i młodsi

10

25 dowolny - 2010 i młodsi

11

50 dowolny - 2009,2008,2007

12

50 dowolny - 2009,2008,2007

13

25 motylkowy - 2009,2010 i młodsi

14

25 motylkowy - 2009,2010 i młodsi

15

50 motylkowy - 2008,2007

16

50 motylkowy - 2008,2007

17

100 zmienny - 2009,2008,2007

18

100 zmienny - 2009,2008,2007

II BLOK – 3.06.2018
zawodnicy roczników: 2002 i starsi, 2003, 2004, 2005,2006
rozpływanie godz. 1245 - 1345
rozpoczęcie zawodów o godz. 1400
L.p.

Dziewczęta

L.p.

Chłopcy

19

100 dowolny

20

100 dowolny

21

100 klasyczny

22

100 klasyczny

23

100 motylkowy

24

100 motylkowy

25

100 grzbietowy

26

100 grzbietowy

27

200 zmienny

28

200 zmienny

29

200 dowolny

30

200 dowolny

31

200 klasyczny

32

200 klasyczny

33

200 motylkowy

34

200 motylkowy

35

200 grzbietowy

36

200 grzbietowy

5. Zgłoszenia do zawodów
Zgłoszenia do zawodów należy wypełnić w programie Entry Edytor ( zaproszenie lxf)
Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 30.05.2018r na adres e-mail: zawody@wmozp.pl
Wykreślenia zawodników można dokonać do dnia 1.06.2018 do godz. 18 00.
Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie: www.megatiming.pl
Ilość startów dla zawodnika nieograniczona.
6. Zasady finansowania
- koszty organizacyjne pokrywa organizator
- opłata startowa wynosi 40 zł od każdego zawodnika – płatne przed zawodami w biurze klubu
- telefon kontaktowy: 501 507 606
7. Nagrody
I -BLOK /poranny/
Dla pierwszych trzech zawodników w każdej konkurencji i kategorii wiekowej zostaną wręczone:
medale. Dyplomy otrzymują zawodnicy od 1 do 6 miejsca.
Dla najlepszych trzech najlepszych zawodników/zawodniczek w każdej kategorii wiekowej za 2
najwyżej punktowane wyniki wg FINA zostaną wręczone nagrody rzeczowe i dyplomy.
II -BLOK /popołudniowy/
Dla pierwszych trzech zawodników w każdej konkurencji i kategorii wiekowej zostaną wręczone:
medale i dyplomy.
Dla najlepszych trzech najlepszych zawodników/zawodniczek w każdej kategorii wiekowej za 2
najwyżej punktowane wyniki wg FINA zostaną wręczone nagrody rzeczowe i dyplomy.

Dla trzech najlepszych klubów w klasyfikacji drużynowej zostaną wręczone Puchary Prezydenta
Miasta Ciechanów. Do klasyfikacji drużynowej będą brane wyniki z I i II Bloku zawodów wg następującego klucza:
I miejsce - 15 pkt
II miejsce - 13 pkt
III miejsce - 11 pkt
IV miejsce - 9 pkt
....... XII miejsce - 1 pkt.

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.
Tor 1 w czasie rozgrzewki będzie jednokierunkowy. Będzie służył tylko do startów.
W trakcie trwania zawodów organizator zapewnia bufet trenerom lub opiekunom ekip.
W trakcie zawodów będzie czynne stoisko firmy TYR.
Istnieje możliwość rezerwacji miejsc noclegowych i posiłków w hotelu „Olimpijskim”. Telefon
kontaktowy: 23/ 672 20 12 lub 672-20-13
Partner

