KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

OGÓLNOPOLSKIE
MISTRZOSTWA RADOMIA W PŁYWANIU
1. CEL IMPREZY
Popularyzacja pływania.
Propagowanie pływania jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny rozwój zdolności
ruchowych młodzieży.
Promocja GMINY MIASTA RADOMIA
Promocja Klubu MKS WODNIK RADOM
2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

09.11.2013 r. (sobota) –

Kryta Pływalnia „NEPTUN”
Radom , ul. Wyścigowa 49

Odprawa sędziowska – godz. 845
Rozgrzewka – godz. 900,
Rozpoczęcie zawodów – godz. 930
Oficjalne otwarcie zawodów – godz. 1200
Zakończenie – ok. godz. 1500
3. ORGANIZATOR ZAWODÓW
Międzyszkolny Klub Sportowy „WODNIK” RADOM 26-600 Radom ul. Długojowska 6
Zadanie współfinansowane przez GMINĘ MIASTA RADOMIA
Osoba odpowiedzialna z ramienia organizatora: Edyta Jagodzińska nr tel. 537 555 705
4. UCZESTNICTWO
W zawodach moją prawo startu zawodnicy urodzeni w roku 2003 i młodsi, 2002, 2001,
2000, 1999 i 1998 posiadający aktualne badania lekarskie.
Za aktualne badania lekarskie i licencje zawodników odpowiadają kierownicy i trenerzy ekip.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !
DECYDUJE KOLEJNIOŚĆ ZGŁOSZEŃ !

5. PROGRAM ZAWODÓW
DZIEWCZĘTA

CHŁOPCY

1. 50 m stylem motylkowym

2. 50 m stylem motylkowym

3. 100 m stylem dowolnym

4. 100 m stylem dowolnym

5. 100 m stylem zmiennym

6. 100 m stylem zmiennym

7. sztafety 4x 100 dowolnym

8. sztafeta 4x100 dowolnym

PRZERWA ok. 20 min.
9. 100 m stylem grzbietowym

10. 100 m stylem grzbietowym

11. 100 m stylem klasycznym

12. 100 m stylem klasycznym

13. sztafeta 4x100 zmiennym

14. sztafeta 4x100 zmiennym

6. PRZEPISY TECHNICZNE
6.1

Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas,

6.2

Zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych i 1 sztafecie;
W przypadku braku pełnej obsady sztafetowej dopuszcza się start sztafety mieszanej
w kategorii męskiej lub damskiej (3 dziewczynki i 1 chłopiec – sztafeta damska lub 3
chłopców i 1 dziewczynka – sztafeta męska).
Organizator dopuszcza w poszczególnych rocznikach starty sztafet mieszanych.

6.3

Starty sztafet : 2003 i młodsi, 2002, 2001 i OPEN;

6.4

Dane techniczne pływalni:
-

długość: 25m.;

-

ilość torów: 6;

-

temperatura wody: ‹ 27°C;

-

pomiar czasu: elektroniczny;

7. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW
7.1

Zgłoszenie należy przesłać w formie elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 06.11.2013 r. roku na adres mailowy: zawody@wmozp.pl

7.2

Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia, nazwę klubu
i wykaz konkurencji do których zawodnik został zgłoszony z podaniem najlepszego
tegorocznego wyniku;

7.3

Wycofanie zawodnika ze startu możliwe jest do dnia 07.11.2013 r.

8. ZASADY FINANSOWANIA

8.1

Koszty organizacyjne pokrywa organizator.

8.2

Koszty uczestnictwa ponoszą Kluby biorące udział w zawodach.

8.3

Opłata startowa wynosi 20 zł. od każdego zgłoszonego startu.

8.4

Opłata za listę startową wynosi 15 zł.

8.5

Komplet komunikatów 40 zł.

8.6

Opłata za sztafetę 20 zł./za jedną sztafetę/

8.7

Nie przewiduje się zwrotu opłaty startowej.

8.8

Wszystkie

opłaty

przyjmowane

są

w

biurze

zawodów.

Płatne

gotówką

przed rozpoczęciem zawodów. Wystawiamy rachunki.
8.9

Przyjmujemy zamówienia na wyżywienie dla zawodników i ekip. Koszt pełnego
obiadu 22 zł. Ilość zamawianych obiadów przesyłać mailowo na adres organizatora
mkswodnik@gmail.com w celu rezerwacji ilości posiłków.
Opłaty za wyżywienie płatne gotówką w biurze organizatora przed rozpoczęciem
zawodów.

8.10

Zgłoszenia rezerwacji zamówienia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 06.11.2013 r. na adres organizatora email: mkswodnik@gmail.com
W zamówieniu prosimy podać telefon kontaktowy do osoby odpowiedzialnej
za zamówienie.

8.9

Biuro zawodów znajdować się będzie na obiekcie Pływalni NEPTUN Radom
ul. Wyścigowa 49. Biuro będzie otwarte przez cały czas trwania zawodów.

9. NAGRODY
9.1

Nagrody dla najlepszej zawodniczki i zawodnika w kategorii 2003 i młodsi,
2001 i OPEN.

9.2

Dyplomy i medale dla 3 najlepszych zawodniczek i zawodników w każdej konkurencji
i kategorii wiekowej.

9.3

Puchar Prezydenta Miasta Radomia w klasyfikacji drużynowej dla najlepszego klubu
(suma punktów za starty indywidualne wszystkich kategorii wiekowych wg. klucza: 1
miejsce – 7 pkt, 2 miejsce – 5 pkt, 3 miejsce – 4 pkt, 4 miejsce – 3 pkt, 5 miejsce –
2 pkt, 6 miejsce – 1 pkt).

9.4

Istnieje

możliwość, iż

zawodnicy

będą nagradzani dodatkowymi nagrodami

rzeczowymi w przypadku pozyskania sponsora.

9.5

Dekoracje odbywać się będą w trakcie trwania wyścigów, dekoracje finałów
po sztafetach.

10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1

Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP.

10.2

Odprawa techniczna odbędzie się w dniu przyjazdu o godzinie 8 45 na terenie pływalni.

10.3

W

sprawach

nie

objętych

niniejszym

komunikatem

decyduje

organizator

w porozumieniu z Sędzią Głównym zawodów.

10.4

Za posiadanie aktualnych badań lekarskich czyni się odpowiedzialnymi trenerów
i kierowników ekip.

10.5

Kierownicy oraz trenerzy ekip odpowiedzialni są za bezpieczeństwo i zachowanie się
swoich zawodników.
W trakcie zawodów wokół niecki mogą przebywać wyłącznie zawodnicy oraz
trenerzy ekip.

10.6

Wszystkie komunikaty organizacyjne i techniczne oraz wyniki zawodów będą
publikowane

na

stronach

internetowych

www.polswim.pl,

www.omegatiming.pl
10.7

Organizator zastrzega sobie prawo do korekty programu czasowego zawodników.

10.8

Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie obiektu
w trakcie trwania zawodów.
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych każdy uczestnik zawodów wyraża zgodę
na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, jak również, aby zdjęcia, nagrania
filmowe, wywiady, wyniki mogły być wykorzystywane przez radio, prasę, telewizję
internet w celach marketingowych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !
Organizator
MKS WODNIK RADOM

