organizacyjny MISTRZOSTW

KOMUNIKAT
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w PŁYWANIU
KAT. DZIECI (10 i 11 LAT)

w

Termin i miejsce : Dnia 12 listopada (sobota) 2011 r. MOSiR Puławy - kryta pływalnia
przy ul. Partyzantów 11 w Puławach.
Uczestnictwo

: W zawodach mają prawo startu zawodniczki i zawodnicy ( posiadający aktualne
badania lekarskie ) urodzeni w roku 2001(10 lat ) i w 2000 (11 lat ) zgłoszeni
przez lubelskie kluby sportowe i posiadający licencje PZP.

Organizator

: LOZP Lublin, MOSiR Puławy i Wisła Puławy.

Program zawodów : Zawody rozegrane zostaną seriami na czas.
9,00 – rozgrzewka, 9,45 – zawody
Konferencja techniczna w dniu 12.XI.br. godz.9.00 - sekretariat zawodów
10 lat
1,2 50 m st. motylkowym dz. i chł.
5,6 50 m st. grzbietowym dz. i chł.
9,10 50 m st. klasycznym dz. i chł.
13,14 50 m st. dowolnym dz. i chł.
17,18 100 m st. zmiennym dz. i chł.

Nr konkurencji

11 lat
3,4 50 m st. motylkowym dz. i chł.
7,8 100 m st. grzbietowym dz. i chł.
11,12 100 m st. klasycznym dz. i chł.
15,16 100 m st. dowolnym dz. i chł.
19,20 100 m st. zmiennym dz. i chł.

Nr konkurencji

Przepisy techniczne : Zawodnik ma prawo startu w 2-ch konkurencjach indywidualnych.
Zgłoszenia : wyłącznie edytorem zgłoszeń - zgłoszenie należy przesłać pocztą elektroniczną w
nieprzekraczalnym terminie do 9.XI.2011. (środa) do godz. 15.00 na adres: g.mazurek@mosir.krasnik.pl
Zasady finansowania : Koszty organizacyjne zawodów realizowane będą przez LOZP przy pomocy
finansowej Województwa Lubelskiego reprezentowanego przez Departament Kultury, Edukacji i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Koszty uczestnictwa ponoszą Kluby. Obowiązuje opłata startowa
15,00 zł. od zawodnika. Opłaty przeznaczone są na nagrody.
Nagrody : Medale do trzeciego natomiast dyplomy do 6-go miejsca w poszczególnych kategoriach
wiekowych na każdym dystansie oraz statuetki dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników w każdej
kategorii wiekowej za dwa najlepsze wyniki wg aktualnych tabel wielobojowych.
Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP.
Otrzymują :
- Kluby i Sekcje w Okręgu.
- RTV i Prasa.
- A/a

Z pływackim pozdrowieniem
Serdecznie Zapraszamy

