Komunikat organizacyjny zawodów
„O Laur Lubelskiego Koziołka’’ 2013 - 37 edycja
1.Termin zawodów:
Runda I

23.03.2013

(sobota)

rozgrzewka 14.15 , zawody 14.30 – 18.00

Runda II

20.04.2013

(sobota)

rozgrzewka 14.15 , zawody 14.30 – 18.00

Runda III

08.06.2013

(sobota)

rozgrzewka 14.15 , zawody 14.30 – 18.00

Runda IV

19.10.2013

(sobota)

rozgrzewka 14.15 , zawody 14.30 – 18.00

Runda V

23.11.2013

(sobota)

rozgrzewka 14.15 , zawody 14.30 – 18.00

Runda VI

14.12.2013

(sobota)

rozgrzewka 14.15 , zawody 14.30 – 18.00

2. Miejsce zawodów:
kryta pływalnia MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie, Al. Zygmuntowskie 4.
basen – 25 m, pomiar czasu - ręczny
3.Organizator:
MTP „Lublinianka”; 20-101 Lublin, Al.. Zygmuntowskie 4; UM Lublin; MOSiR „Bystrzyca” Lublin.
4. Zgłoszenia :
Wszystkie roczniki zgłaszane są przez kluby drogą elektroniczną w formacie LENEX File (zgłoszenie Entry
Editor programu SPLASH) do środy poprzedzającej zawody, na adres pioswim@wp.pl. Zaproszenie w
programie Entry Editor organizator wysyła drogą elektroniczną do zainteresowanych klubów oraz umieszcza
na stronie www.omegatiming.pl oraz www.mtplublinianka.pl w zakładce LLK/2013, gdzie będą
umieszczane również: komunikat organizacyjny, wyniki każdej rundy w formacie html i lxf oraz bieżąca
klasyfikacja punktowa. Po terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane w żadnym wypadku!
5. Regulamin zawodów:
I BLOK
14.15 – 14.30
rozgrzewka kategorii wiekowej I, II i III
14.30
starty kategorii wiekowej I, II i III
I kategoria wiekowa - rocznik 2005 i młodsi
II kategoria wiekowa - rocznik 2004
III kategoria wiekowa - rocznik 2003
II BLOK
VI kategoria wiekowa (OPEN) - rocznik 2000 i starsi
IV kategoria wiekowa - rocznik 2002
V kategoria wiekowa - rocznik 2001
VI kategoria wiekowa (OPEN) - rocznik 2000 i starsi
we wszystkich grupach wiekowych kategorie dziewcząt i chłopców; starty odbywają się seriami na czas.
Organizator zastrzega sobie ograniczenie startujących na dystansach 200 m i 400 m w zależności od
liczby zgłoszonych wszystkich zawodników (chodzi o ograniczony czas zawodów i ograniczoną liczbę
osób mogących przebywać jednorazowo w obiekcie). Zgłoszenia zawodników w kategorii OPEN są
weryfikowane wg. swimrankingu.

6. Nagrody:
W każdej rundzie LLK:
- w kategoriach wiekowych I - III dyplomy dla dziesięciu najlepszych zawodniczek i zawodników,
- w kategoriach wiekowych IV - VI dyplomy dla sześciu najlepszych zawodniczek i zawodników,
W klasyfikacji końcowej całej edycji LLK:
- w kategoriach wiekowych I - V puchary dla trzech najlepszych zawodniczek i trzech najlepszych
zawodników, tzn. tych, którzy w całej edycji uzyskali największe ilości punktów, liczonych w każdej
rundzie w sposób następujący: I miejsce - 10 pkt., II miejsce – 7 pkt., III miejsce 5 pkt., IV miejsce – 3 pkt.,
V miejsce – 2 pkt., VI miejsce - 1 pkt. W przypadku równej liczby sumy punktów za miejsca lepszy jest ten
zawodnik, który miał więcej najwyższych zdobytych miejsc.
- w kategorii VI - OPEN (13 lat i starsi) puchary dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników, tzn.
tych, którzy uzyskali największą sumę obowiązujących punktów FINA liczoną z trzech wybranych rund.
Do klasyfikacji generalnej wchodzi po dziesięciu najlepszych zawodników i dziesięć najlepszych
zawodniczek każdej rundy. W przypadku równej ilości sumy punktów FINA lepszy jest ten zawodnik, który
miał najwyżej punktowany start.
7. Finansowanie:
Koszty ponoszone przez uczestniczące kluby to 15 zł od każdego zgłoszonego zawodnika, płatne
gotówką u organizatora przed rozpoczęciem zawodów, nieobecność zawodnika na zawodach nie
zwalnia z opłaty startowej. Wykreślenia zwalniające z opłaty startowej przyjmowane są do godz. 19.00
dnia poprzedzającego zawody.
8. Postanowienia końcowe:
Zawody rozgrywane są według przepisów FINA i PZP.
W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym.

Program konkurencji w zawodach „O Laur Lubelskiego Koziołka” 2013 – 37 edycja

Kategoria Rocznik
Kategoria I 2005 i młodsi

Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V Runda VI
23.03.2013 20.04.2013 08.06.2013 19.10.2013 23.11.2013 14.12.2013
25 grzb.

25 dow.

25 klas.

25 grzb.

25 dow.

25 klas.

Kategoria II 2004

25 grzb.

25 dow.

25 klas.

50 grzb.

50 dow.

25 mot.

Kategoria III 2003

50 grzb.

50 dow.

50 klas.

100 grzb.

100 dow.

50 mot.

Kategoria IV 2002

50 grzb.

50 dow.

50 klas.

50 mot.

200 dow.

100 zm.

Kategoria V 2001

100 grzb.

100 dow.

100 klas.

100 mot.

200 dow.

200 zm.

100 dow.
200 mot.

50 mot.
400 dow.

100 grzb.
200 zm.

50 dow.
400 zm.

50 grzb.
200 dow.

100 klas.
200 grzb.

Kategoria VI 2000 i starsi

MTP Lublinianka

