WIELOBÓJ PŁYWACKI

O PUCHAR DYREKTORA CSiR
AUGUSTÓW 26.11.2016r.
1.

Organizatorzy:
 Urząd Miasta Augustowa
 Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie
 UKS "PŁYWACY" Augustów

2.

Termin i miejsce zawodów:
26.11.2016r. (sobota) - Pływalnia CSiR w Augustowie ul. Sucharskiego 15
 Otwarcie zawodów - godzina 10.00
 Starty
- godzina 10.05
Rozgrzewka - godzina 9.00

3.

Dane techniczne: pływalnia 25 m, 6 torów, temp. wody 270 C, pomiar czasu elektroniczny.

4.

Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP.

5.

Zawody zostaną przeprowadzone w 6 kategoriach wiekowych. Zawody zostaną przeprowadzone
seriami na czas. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje sędzia główny w porozumieniu z
organizatorem.

6.

Program zawodów:

Kategoria wiekowa
Dystans

Dzieci

Młodzik

Młodzik

Jun. mł.

Jun. + open

10 lat i mł.

11 lat

12 lat

13 lat

14 / 15 lat

16 lat i starsi

10 lat

11 lat

K/M

1.

50 motylkowym

2.

50 klasycznym

3.

50 grzbietowym

4.

Dzieci

100 zmiennym

10 lat

do wyboru do wyboru do wyboru

do wyboru

11 lat

1 x 50m

1 x 50m

1 x 50m

1 x 50m

11 lat

12 lat

13 lat

14 / 15 lat

16 lat i starsi

12 lat

13 lat

14 / 15 lat

16 lat i starsi

14 / 15 lat

Open

Dekoracja
5.

100 dowolnym

6.

4 x 50 dowolnym

10 / 11 lat i mł.

12 / 13 lat
Dekoracja

7.

Zasady uczestnictwa:
Każdy zawodnik ma prawo startu maksymalnie w 3 konkurencjach indywidualnych i raz w
sztafecie. Do udziału w klasyfikacji wielobojowej, zawodnik musi startować na dystansie: 100
zmiennym, 100 dowolnym oraz do wyboru 1 x 50 metrów (stylem: motylkowym, grzbietowym lub
klasycznym). W kategorii dzieci 11 lat, do punktacji wielobojowej wliczane są dystanse:
50 grzbietowym, 50 klasycznym oraz 100 zmiennym. Dla dzieci 10 lat, do udziału w klasyfikacji
wielobojowej zawodnicy startują na dystansie 50 grzbietowym i 100 zmiennym. Sztafeta nie jest
wliczana do punktacji wielobojowej.

8.

Nagrody:
 Za sumę trzech wyników indywidualnych według punktacji tabel wielobojowych w każdej
kategorii wiekowej oddzielnie dla dziewcząt i chłopców (10 lat za dwa wyniki
indywidualne), każdy zwycięzca otrzyma Puchary Dyrektora CSiR
 Za sumę trzech wyników indywidualnych według punktacji tabel wielobojowych w każdej
kategorii wiekowej oddzielnie dla dziewcząt i chłopców (10 lat za dwa wyniki
indywidualne) dla pierwszych 10 zawodników zostaną rozdane dyplomy.
 W każdej kategorii dla sztafet, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców, trzy najlepsze sztafety
otrzymają pamiątkowe medale.
 Nagroda dodatkowa ufundowana przez Zarząd UKS "PŁYWACY" Augustów, za sumę
trzech najlepszych wyników z wszystkich kategorii wiekowych (oprócz dzieci), oddzielnie
dla dziewcząt i chłopców, trzy najlepsze osoby otrzymają nagrody finansowe:
I - 150zł
II - 100zł
III - 50zł.
 Nagroda dodatkowa ufundowana przez Zarząd UKS "PŁYWACY" Augustów, za sumę
trzech najlepszych wyników z wszystkich kategorii wiekowych (oprócz dzieci), oddzielnie
dla dziewcząt i chłopców, trzy najlepsze osoby z klubu UKS "PŁYWACY" Augustów
otrzymają nagrody finansowe:
I - 150zł
II - 100zł
III - 50zł.

9.

Opłata startowa wynosi 20 zł od zgłoszonego zawodnika.

10.

Zgłoszenia do zawodów w formie pliku lxf należy dostarczyć drogą elektroniczną na adres:
uksplywacyaugustow@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 21 listopada 2016r.
Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia DD/MM/RRRR,
numer licencji, nazwę klubu, dystans i konkurencje oraz najlepszy wynik uzyskany w ostatnich 12
miesiącach. Zaproszenie lxf zostanie wysłane drogą elektroniczną wybranym klubom.
Wyniki on-line: www.megatiming.pl

Obsługa komputerowa zawodów:

Kontakt telefoniczny do organizatora: Artur Paczyński - 608533395
11.

Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby uczestników zawodów.

12.

Baza hotelowa w Augustowie - kontakt we własnym zakresie przez stronę internetową:












Hotel Warszawa
Kompleks Hotelowy "Logos"
Ośrodek Wypoczynkowy "BEPIS"
Ośrodek Wypoczynkowy "Skowronek"
Ośrodek Kolonijny "Jędrek"
Nad Nettą
Hotel Hetmam
Pensjonat Żagielek
Bursa Międzyszkolna w Augustowie
Hotel Karmel
Hotel Leśnik

www.hotelwarszawa./pl/en
www.augustow-hotel.pl
www.augustow-bpis.pl
www.ow-skowronek.pl
www.jedrek.pl
www.nad-netta.pl
www.hetman.augustow.pl
www.pensjonat.augustow.pl
www.bursaaugustow.pl
www.karmel.augustow.pl
www.villaskomanda.pl

Serdecznie zapraszamy do Augustowa

