I Otwarte Mistrzostwa Klubu Sportowego „Limanowa-Swim”
Limanowa 22.05.2016 (Niedziela)
1. TERMIN ZAWODÓW: 22 Maja 2016 (Niedziela)
2. MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia Limanowska, ul. Zygmunta Augusta 37, 34-600 Limanowa
3. INFORMACJE TECHNICZNE:
Pływalnia 25m; 6 torów, temperatura wody: 27°C
Pomiar czasu: automatyczny na dystansach 25m i 50m
Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami FINA i PZP
Zawody przeprowadzane są seriami na czas bez podziału na kategorie wiekowe
Po zakończeniu konkurencji zostaną ogłoszone wyniki z podziałem na kategorie wiekowe
4. HONOROWY PATRONAT:
„Jan Puchała – Starosta Limanowski”
„Władysław Bieda – Burmistrz Miasta Limanowa”
5. ORGANIZATOR:
Klub Sportowy „Limanowa-Swim”
6. PARTNERZY:
Powiat Limanowski
Miasto Limanowa
Gmina Limanowa
Pływalnia Limanowska
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Limanowskiego
I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej
7. NACZELNIK ZAWODÓW:
Robert Lora
8. PROGRAM ZAWODÓW:
Godzina 9.30 – rozgrzewka dziewcząt i chłopców roczniki 2006 i młodsi
Godzina 10.00 – oficjalne otwarcie zawodów
Godzina 10.10 – rozpoczęcie zawodów
Dekoracja zawodników 2006 i młodszych nastąpi po zakończeniu konkurenci na dystansach 25
metrowych. W trakcie dekoracji odbędzie się rozgrzewka dla zawodników z roczników 2005 i
starszych. Czas trwania rozgrzewki 30 min. Po zakończonej rozgrzewce rozpoczną się starty na
dystansach 50 metrowych.
Dekoracje zawodników 2005 i starszych oraz uroczyste zakończenie zawodów po zakończeniu
ostatniej konkurencji. Program minutowy zostanie podany wraz z listami startowymi.
9. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 Uczestnikami mogą być dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów, zawodnicy zrzeszeni w
szkółkach pływackich oraz klubach pływackich.
 Każdy zawodnik ma prawo do 2 startów indywidualnych i 1 startu w sztafecie.


Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach zobowiązani są do posiadania badań lekarskich
oraz pisemnych zgód rodziców na udział w zawodach i informacji o braku przeciwskazań
zdrowotnych do udziału w zawodach. Za ich posiadanie czyni się odpowiedzialnymi
rodziców/trenerów/opiekunów klubowych.

10. ZASADY FINANSOWANIA:
 Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy


Koszty uczestnictwa ponoszą kluby



Opłata startowa wynosi 30zł od zawodnika, płatna 30 min w dniu zawodów przed
rozpoczęciem startów. Wszystkie świadczenia płatne gotówką w dniu zawodów. Skreślenie
zawodnika bez ponoszenia opłaty startowej możliwe do godziny 20.00 do dnia 19 maja 2016
- (dotyczy zgłoszeń grupowych)
Zawodnicy zgłoszeni indywidualnie dokonują opłaty przelewem na konto bankowe o numerze
83 1240 5123 1111 0010 3613 9641 do dnia 16 maja 2016 liczy się data zaksięgowania
środków na koncie klubu. W tytule przelewu należy podać
„Imię i nazwisko zawodnika – opłata startowa OMKS Limnaowa-Swim”. W przypadku braku
wpłaty na konto opłaty startowej w powyższym terminie zgłoszenie zawodnika nie zostanie
wzięte pod uwagę. Opłata startowa dokonywana przelewem indywidualnie przez
rodzica/opiekuna zawodnika nie podlega zwrotowi.



11. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:
 należy przesłać w postaci pliku lenex na adres: zawody@swimart.pl


Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia (DD/MM/RRRR),
nazwę klubu, numer licencji, dystans, konkurencję oraz najlepszy czas uzyskany w ostatnich 12
miesiącach



Zgłoszenie indywidualne wysyłane przez rodziców zawodników nie należących do szkółek
pływackich lub klubów, należy wysłać adres e-mail klub@limanowa-swim.pl do dnia 16 maja
2016 do godziny 20.00 podając: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia
(DD/MM/RRRR), dystans, konkurencję oraz najlepszy czas uzyskany w ostatnich 12
miesiącach.

 Termin zgłoszeń dla szkółek i klubów upływa we wtorek 17 maja 2016 o godzinie 20.00
Dodatkowo zgłoszenie musi zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej (e-mail, telefon)
Wszystkie materiały potrzebne do przygotowania zgłoszenia dostępne na www.swimart.pl
Po opublikowaniu listy zgłoszonych zawodników nie będą możliwe żadne zmiany za wyjątkiem
skreśleń.
Ze względu na ograniczone możliwości obiektu oraz bezpieczeństwo uczestników organizator
zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu ilości zawodników uczestniczących w zawodach.
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszenia (data, godzina). Klub otrzyma
informacje o przyjęciu, bądź odrzuceniu zgłoszenia droga elektroniczną.
12. NAGRODY:



medale i dyplomy za miejsca I-III w każdej konkurencji i kategorii wiekowej
za I-III miejsce w sztafetach przyznawane statuetki



w klasyfikacji drużynowej za miejsca I-VI puchary



w miarę pozyskiwania sponsorów pula nagród może ulec zwiększeniu

PROGRAM SPORTOWY ZAWODÓW:
Lp.
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14

KONKURENCJA
25m st. dowolny
25m st. grzbietowy
25m st. klasyczny
50m st. motylkowy
50m st. dowolny
50m st. grzbietowy
50m st. klasyczny
sztafeta 4x50m
zmiennym

15

K/M
K/M
K/M
K/M
K/M
K/M
K/M
K/M

KATEGORIE WIEKOWE
2009 i młodsi
2008 2007 2006
x
2009 i młodsi
2008 2007 2006
x
x
x
2007 2006
x
2004 i młodsi
2003 i starsi
2005
2004 2003 2002
2001 i starsi
2005
2004 2003 2002
2001 i starsi
2005
2004 2003 2002
2001 i starsi

mix

2004 i młodsi (3K+1M)

2003 i starsi (2K+2M)

13. SPRAWY PORZĄDKOWE:
 za dyscyplinę i porządek w czasie trwania zawodów odpowiedzialni są opiekunowie drużyn;


za dopuszczenie zawodnika do startu odpowiedzialny jest opiekun drużyny lub rodzic;



organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty programu czasowego;



tor nr 6 jest torem jednokierunkowym – przeznaczonym na skoki;



wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania aktualnych badań lekarskich. Za ich
posiadanie czyni się odpowiedzialnymi trenerów/opiekunów;



organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wykorzystania wizerunków uczestników w celach
promocyjnych;



listę startową opiekunowie drużyn otrzymują po opłaceniu opłaty startowej;



zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
komunikatu/regulaminu;



potwierdzenia zgłoszeń, informacje o zawodach będą dostępne na www.swimart.pl wyniki
LIVE będą publikowane na www.swimart.pl;



w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje naczelnik zawodów bądź sędzia
główny.

