REGULAMIN MIKOŁAJKOWYCH ZAWODÓW PŁYWACKICH
STRAWCZYN 6.12.2020

CEL ZAWODÓW
1.

Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w rywalizacji sportowej.

2.

Przegląd umiejętności pływackich w celu wyłonienia talentów pływackich, w ramach współzawodnictwa
sportowego.

3.

Efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej basenu OLIMPIC.

MIEJSCE ZAWODÓW
4.

Centrum Sportowo-Rekreacyjne OLIMPIC ul. Turystyczna 6, 26-067 Strawczyn; www.olimpicstrawczyn.pl.

TERMIN
5.

Niedziela – 06 grudnia 2020 r.
Rozgrzewka – godz. 8:30, rozpoczęcie zawodów – godz. 9:00.

ORGANIZATOR ZAWODÓW
6.

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn;
www.sckis.strawczyn.pl.

UCZESTNICTWO
7.

Udział w zawodach jest płatny. Opłata startowa wynosi 20 zł, płatność w kasie pływalni OLIMPIC ( opłata
nie podlega zwrotowi).

8.

Impreza ma charakter otwarty, mogą w niej uczestniczyć osoby zrzeszone w klubach sportowych,
jak i osoby trenujące.

9.

Dzieci i młodzież do 18 lat mogą uczestniczyć w zawodach jedynie za zgodą opiekuna!

10.

Uczestników imprezy obowiązuje Regulamin Korzystania z Krytej Pływalni OLIMPIC w Strawczynku oraz
wytyczne dotyczące obostrzeń covid-19.
PROGRAM ZAWODÓW
Starty indywidualne
Grupa

Kategoria

Dystans

Styl

Kategoria

1.

2012 i młodsi

25 m

dowolny

dziewczęta

2.

2012 i młodsi

25 m

dowolny

chłopcy

3.

2011-2008

50 m

dowolny

dziewczęta

4.

2011-2008

50 m

dowolny

chłopcy

5.

2007-2004

50 m

dowolny

dziewczęta

6.

2007-2004

50 m

dowolny

chłopcy

7.

2003- i starsi Kat open

50 m

dowolny

dziewczęta

8.

2003- i starsi Kat open

50 m

dowolny

chłopcy
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PRZEPISY TECHNICZNE
Start indywidualny
11.

W konkurencji indywidualnej każdy uczestnik zgłasza swój start w zawodach do dnia 3.12.2020 poprzez
wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIOWEJ (Załącznik – do pobrania ze strony internetowej
www.olimpicstrawczyn.pl ), którą należy dostarczyć do kasy pływalni. Warunkiem koniecznym
uczestniczenia w zawodach jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celu przeprowadzenia zawodów pływackich. W dniu zawodów każdy z uczestników jest
zobowiązany dostarczyć oświadczenie dotyczące COVID 19.

12.

Konkurencje indywidualne rozgrywane są stylem dowolnym osobno dla dziewcząt i chłopców w seriach
na czas w każdej kategorii

13.

Starty indywidualne odbywać się będą jednocześnie na 6 torach 25-metrowych.

14.

Zawodnicy startują z wody.

15.

Zawodnik może startować tylko w jednej konkurencji.

16.

Zabronione jest przeszkadzanie innemu zawodnikowi oraz używanie urządzeń lub ubioru, które pomagałby
zwiększać szybkość, – np. płetwy, łapki, makarony, deski wypornościowe.

17.

Decyduje kolejność zgłoszeń – limit 150 osób.

NAGRODY
18.

Dyplomy i nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników w kategoriach wiekowych.
Dla każdego uczestnika planowane są upominki
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

19.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i pozostawione na terenie pływalni.

20.

Ubezpieczenie zawodników leży po stronie zgłaszającego.

21.

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

22.

Komisję sędziowską powołują organizatorzy.

23.

Na basenie obowiązują stroje zgodne z Regulaminem Pływalni.

24.

Trybuny podczas trwania zawodów są niedostępne dla widzów.

25.

Na terenie niecki basenowej podczas zawodów mogą przebywać wyłącznie osoby biorące w nich udział oraz
obsługa zawodów.

26.

Kwestie sporne w zakresie przeprowadzenia zawodów reguluje organizator zawodów wyłącznie w dniu
zawodów w wyznaczonym czasie zawodów pływackich.

27.

Kwestie sporne dotyczące konkretnego startu mogą być zgłaszane przez zawodnika i jego opiekuna
do Sędziego Głównego bezpośrednio po zakończeniu tego biegu (przed rozpoczęciem biegu kolejnego).
Jeżeli do tego momentu nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia wyniki są ostateczne.

28.

Podczas rozgrywania zawodów na torach basenowych nie mogą znajdować się zawodnicy, którzy
przeprowadzają rozgrzewkę.

29.

Organizator zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

30.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

31.

Wszelkich informacji dotyczących zawodów udziela koordynator zawodów nr tel 691 240 108

32.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przeprowadzenia zawodów.

33.

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator zawodów.

