OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE

O PUCHAR PREZYDENTA
KIELCE 2018
1. TERMIN ZAWODÓW :

 3,4 lutego 2018r (sobota, niedziela),

2. MIEJSCE ZAWODÓW:

 Kryta Pływalnia ORKA - KIELCE ul. Kujawska 18.

3. INFORMACJE TECHNICZNE :

 Pływalnia 25m - 6 torów; temp. wody: 27OC;
 Pomiar czasu: automatyczny (OMEGA).
 Zawody rozgrywane zgodnie z przepisami FINA i PZP,

4. ORGANIZATORZY :
 Urząd Miasta Kielce Wydział Kultury, Sportu i Promocji
 Sekcja Pływacka SALOS Cortile Kielce
 MOSiR w Kielcach

5. KIEROWNICTWO ZAWODÓW :

 Sędzia główny: Tomasz Kośny
 Naczelnik zawodów: Iwona Kijewska

6. KATEGORIE WIEKOWE :

 I kat. – 12 lat i młodsi,
 II kat. – 13-14 lat,
 III kat. – 15 lat i starsi.

7.

PROGRAM ZAWODÓW :
Dzień I - sobota (03.02.2018r)
Rozgrzewka
Rozpoczęcie zawodów

godz. 1100 - 1155
godz. 1200 .

Dziewczęta
Chłopcy
1. 50m st. dowolnym
2. 50m st. dowolnym
3. 200m st. zmiennym – eliminacje (13 lat i st.)
4. 200m st. zmiennym – eliminacje (13 lat i st.)
5. 100m st. grzbietowym
6. 100m st. grzbietowym
7. 100m st. motylkowym
8. 100m st. motylkowym
9. 100m st. dowolnym
10. 100m st. dowolnym
11. 100m st. klasycznym
12. 100m st. klasycznym
13. 4x50m st. zmiennym - Mieszane (2+2) - (kat. I, II, III)

Dzień II - niedziela (04.02.2018r)
Rozgrzewka
Rozpoczęcie zawodów
14.
3F.
16.
18.
20.
22.

godz. 900 - 955
godz. 1000 .

Dziewczęta
Chłopcy
50m st. grzbietowym
15. 50m st. grzbietowym
200m st. zmiennym – finał
4F. 200m st. zmiennym – finał
50m st. klasycznym
17. 50m st. klasycznym
200m st. grzbietowym
19. 200m st. grzbietowym
50m st. motylkowym
21. 50m st. motylkowym
200m st. dowolnym
23. 200m st. dowolnym
24. 4x50m st. dowolnym - Mieszane (2+2) - (kat. I, II, III)

8.

ZASADY FINANSOWANIA :
 Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy zawodów,
 Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny,
 Opłata startowa wynosi 30zł od zgłoszonego zawodnika.

9.

NAGRODY :
 Pamiątkowe dyplomy i medale za miejsca 1-3 w każdej konkurencji,
 Nagrody dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika w każdej kategorii wiekowej
za trzy najlepsze wyniki wg punktacji FINA,
 Nagroda dla najlepszego zawodnika/zawodniczki zagranicznej w kategorii OPEN,
 nagrody dla najlepszej zawodniczki i zawodnika w konkurencji głównej zawodów (200m st.
zmiennym),
 nagroda (PUCHAR) dla najlepszej drużyny za sumę punktów FINA zdobytych przez
najlepszych zawodników, najlepsze zawodniczki i najlepsze zespoły sztafetowe każdego
klubu w każdej konkurencji i kategorii wiekowej. Klub zgłasza dowolną liczbę zawodników i
zespołów sztafetowych.

10. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW :

 Zgłoszenia do zawodów w formie elektronicznej ( SPLASH ENTRY EDITOR *.lxf ) należy
przesłać na adres: l.pustula@vp.pl w terminie do 30 stycznia 2018r.

 Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika; pełną datę urodzenia; nazwę klubu;
konkurencje wraz z najlepszym wynikiem uzyskanym na danym dystansie.
 Wykreślenia zawodników bez konieczności ponoszenia opłaty startowej możliwe do
1 lutego 2018r godz. 2000.
 zaproszenie, lista zgłoszonych zawodników, lista startowa oraz inne dokumenty dotyczące
startów dostępne na stronie www.megatiming.pl i www.swimtiming.pl .

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

 Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć i materiałów filmowych
wykonanych podczas zawodów do umieszczenia na stronie internetowej i w celach
promocyjnych.

12. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE :

 HOTEL „MARATON” - Kielce, ul. Leszka Drogosza 15; tel. 041-3629116; e-mail:
hotel.maraton@mosir.kielce.pl - koszt noclegu 40zł;
 HOTEL „STADION” - Kielce, ul. Ściegiennego 8; tel. 041-3687715; e-mail:
hotel.stadion@mosir.kielce.pl - koszt noclegu 40zł;
 Restauracja „Olimpijska” - Kielce, ul. Leszka Drogosza 15 ; tel. 041-3618307; 609-800129.
 Restauracja „Stadion” - Kielce, ul. Ściegiennego 8 ; p. Ewa Ptak tel. 603-751973, 0413617513;
 Rezerwacja miejsc noclegowych do dnia 24 stycznia 2017r .

13. KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH :
 Iwona Kijewska
 Marcin Przytuła
.

tel. +48 / 606-760-616,
tel. +48 / 601-527-613,

