1. Termin i miejsce zawodów:
17.06.2018 r. NIEDZIELA
Kryta Pływalnia „HYDROSFERA” - Kietrz ul. Kościuszki 14
2. Organizator:
- Szkoła Pływania HOBBY SPORT -Stowarzyszenie Hobby Sport Kietrz
-Urząd Miejski w Kietrzu -Przedsiębiorstwo Komunalne "HYDROKAN" Sp. z o.o
3. Program zawodów:
08:30-9:00 - weryfikacja zgłoszeń w holu pływalni
09:00-9:30 - rozgrzewka
09:30 - otwarcie zawodów
STARTY/kategorie (styl dowolny):
1) 25m niepełnosprawni OPEN
2) 25m 2011 i młodsi „makarony”
3) 50m OPEN dz./ch. -2004 i starsi
4) 25m 2011 i młodsi dz./ch.
5) 25m 2010 dz./ch.
6) 25m 2009 dz./ch.
7) 25m 2008 dz./ch.
8) 50m 2007 dz./ch.
9) 50m 2005-2006 dz./ch.
10) 75m SZTAFETA RODZINNA
4. Przepisy techniczne:
-Zawody przeprowadzone będą w oparciu o przepisy FINA I PZP, seriami na czas, gdzie osobą
decyzyjną w sprawach spornych jest sędzia główny zawodów
-Zawody mają charakter imprezy sportowo rekreacyjnej gdzie głównym celem jest dobra zabawa,
edukacja w sporcie i integracja
-Zasady „Sztafety Rodzinnej 50m+25m” - sztafeta rodzinna składa się z rodzica i dziecka
(dziecka urodzone w roczniku 2005 i młodsze). Uczestnicy sztafety ustalają między sobą dystans
do przepłynięcia(np. 50m rodzic i 25m dziecko lub odwrotnie),
pierwszym dystansem w sztafecie jest 50m, a drugim 25m.
- w kategorii numer 3, 8 i 9 nagradzanych jest dwóch zwycięzców ze względu na podział
w tej kategorii na zawodników wyczynowych (licencja PZP) oraz amatorów sportu
- w sprawach spornych decyduje kierownik zawodów i sędzia główny.
5.Zasady finansowania:
Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy zawodów.
Opłata startowa w zawodach 15,00 PLN (wliczony bilet wstępu) dotyczy każdego uczestnika zawodów.
6. Nagrody:
Każdy startujący zawodnik otrzyma pamiątkowy MEDAL za pokonanie dystansu.
Pierwszych trzech zawodników w każdej kategorii wiekowej otrzyma dyplom, a zwycięzcy kategorii

numer: 3-11 pamiątkowe statuetki
Podczas zawodów będą rozlosowywane wśród uczestników nagrody.
7. Zgłoszenia do zawodów:
-Warunkiem udziału w zawodach jest wypełnienie karty zgłoszeń przez prawnego opiekuna dziecka
bądź nauczyciela grupy i dostarczenie do kierownika zawodów Pana Marcina Chomiczewskiego
w nieprzekraczalny terminie do 16.06.2018 r. do godziny 20:00.
- Karty zgłoszeń dostępne będą w kasach Krytej Pływalni HYDROSFERA Kietrz oraz
w Szkole Pływania HOBBY SPORT.
-Zgłoszenia mogą odbywać się również telefonicznie 796 343 007 oraz mailowo: hobbysport@onet.pl
- Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko, rocznik i miejsce zamieszkania (gmina) oraz informacje o
posiadanej licencji PZP
-Limit zawodników startujących w zawodach pływackich to 120 uczestników, decyduje kolejność
zgłoszeń.

