1. TERMIN ZAWODÓW: 27.10.2018
2. MIEJSCE ZAWODÓW: Kryta pływalnia Śremski Sport, 63-100 Śrem, ul Staszica 1
3. INFORMACJE TECHNICZNE:
pływalnia- 25m, 6 torów, temp. wody 27 C
pomiar czasu elektroniczny- Omegatiming Zielona Góra
4. ORGANIZATOR;
Klub Sportowy WODNIK Śrem
Śremski Sport Spółka z o. o.
Muzeum Śremskie
Urząd Miejski
5. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:
Jadwiga Śliwińska tel. 662 502 262

6. WARUNKI UCZESTNICTWA:
w zawodach mogą brać udział zawodnicy w następujących kategoriach
wiekowych: 2004, 2005, 2006, 2007,2008-2009 Nie przewiduje się startów
poza konkurencją (punkt nie dotyczy organizatora)
każdy uczestnik może startować w trzech konkurencjach indywidualnych
oraz w sztafecie
sztafeta składa się z ośmiu zawodników jednego klubu - czterech dziewcząt i
czterech chłopców startujących na przemian rozpoczynając od dziewczyny
ilość miejsc ograniczona do 250 osób + zawodnicy K.S. Wodnik Śrem,
decyduje kolejność zgłoszeń
8. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:
- zgłoszenie w formie elektronicznej przygotowane w formie pliku lxf.
należy przesłać na adres biuro@kskorner.pl najpóźniej do dnia 22.10.2018
- wycofania zawodników do dnia 24.10.2018. Po tym terminie opłaty będą
pobierane zgodnie ze zgłoszeniem. Po ukazaniu się listy zgłoszonych
zawodników nie przewiduje się zmian konkurencji i dystansów.
- zaproszenie znajduje się na stronie www.megatiming.pl oraz
www.kskorner.pl
zgłoszenia przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę!

9. WARUNKI FINANSOWANIA:
koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy zawodów
koszty uczestnictwa ponoszą kluby
opłata startowa - 30 zł za zgłoszonego zawodnika w przypadku płatności
przelewem do 24 października 2018;

-

-

-

opłata startowa - 35 zł za zgłoszonego zawodnika w przypadku płatności w
biurze zawodów od godziny 9.00 w dniu zawodów.
opłata za listę startową wynosi 10zł
Dane do przelewu:
K.S.Wodnik Śrem
ul. Staszica 1
63-100 Śrem
Santander Bank Polska
nr konta 08 1090 1405 0000 0001 1652 9874
tytuł przelewu: VIII Ogólnopolskie Zawody Pływackie Śremska Wieża Powstańcom Wielkopolskim

10. PRZEPISY TECHNICZNE:
zawody są rozgrywane zgodnie z przepisami FINA i PZP
konkurencje zostaną przeprowadzone seriami na czas bez podziału na
kategorie wiekowe. Wprowadzono ograniczenia wiekowe dla konkurencji
200m st zmiennym i 100m st motylkowym
po zakończeniu konkurencji zostaną ogłoszone wyniki z podziałem na
kategorie wiekowe
sztafeta płynie na zmianę: dziewczyna / chłopak
w trakcie rozgrzewki obowiązuje zakaz skoków z wyjątkiem toru nr 6, który
jest torem jednokierunkowym
11. PROGRAM ZAWODÓW:
-

godz. 8.45- odprawa techniczna
godz. 9.00-9.45 rozgrzewka
godz. 10.00 - Uroczyste otwarcie zawodów

DZIEWCZĘTA
CHŁOPCY
1 Sztafeta 8x50m dziewcząt i chłopców OPEN
2
50m st. motylkowym
3
50m st. motylkowym
4 100m st. grzbietowym
5
100m st. grzbietowym
6
50m st. klasycznym
7
50m st. klasycznym
8 100m st. dowolnym
9
100m st. dowolnym
10 200m st. zmiennym 2006,2005,2004 11 200m st. zmiennym 2006,2005,2004
12 50m st. dowolnym
13
50m st. dowolnym
14 100m st. klasycznym
15 100m st. klasycznym
16 50m st. grzbietowym
17
50m st. grzbietowym
18 100m st. motylkowym 2006,2005,2004 19 100m st. motylkowym 2006,2005,2004

12. NAGRODY
-

-

medale i dyplomy za miejsca I-III w poszczególnych konkurencjach i
kategoriach wiekowych
pamiątkowe statuetki i dyplomy dla sztafet za miejsca I-III

-

Puchar
dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika w każdej
kategorii wiekowej (za sumę punktów trzech najlepszych wyników wg. wielobojowej
tabeli pływackiej )

13. WYŻYWIENIE:
Istnieje możliwość zamówienia obiadu – catering na terenie obiektu sportowego przy ul.
Staszica 1 – wydawane podczas przerwy na rozdanie medali po 200m st zmiennym (pierś z
kurczaka, ziemniaki, surówka, sok).
Zamówienie na obiady proszę przesłać na adres info@cafemlyn.com do dnia 24.10.2018.
Koszt obiadu -15zł/os .
Wyżywienie płatne gotówką w biurze zawodów.
Korekta zamówienia - do 25.10.2018 do godz. 20.00. Po tym terminie opłaty będą
pobierane zgodnie z zamówieniem.
14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Za posiadanie aktualnych badań lekarskich oraz licencji czyni się odpowiedzialnych
kierowników ekip oraz trenerów.
- Za dyscyplinę i porządek w czasie trwania zawodów czyni się odpowiedzialnych
Kierowników ekip.
- Za dopuszczenie zawodnika do startu czyni się odpowiedzialnych Kierowników ekip.
- Dekoracje zwycięzców odbywać się będą w trakcie zawodów pomiędzy
konkurencjami.
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty programu czasowego zawodów.
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zwiększenia liczby nagród w przypadku
pozyskania sponsorów.
- Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.
- W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Naczelnik zawodów w
porozumieniu z organizatorami.
- Zgłoszenie drużyny jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
- Udział w zawodach, czy wejście na teren obiektu Śremski Sport w trakcie ich
trwania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku
utrwalonego podczas imprezy na stronie internetowej Klubu Wodnik Śrem oraz na
portalach społecznościowych.

ZAPRASZAMY DO ŚREMU !

ZAMÓWIENIE
na obiady
VIII OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE
„ŚREMSKA WIEŻA POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM”
27.10.2018

….........................................................
(PIECZĄTKA KLUBOWA)

ILOŚĆ OBIADÓW..............................................

….......................................................
(PODPIS ZAMAWIAJĄCEGO)
Prosimy o wystawienie rachunku TAK / NIE
Dane do faktury:

