ZIMOWE MISTRZOSTWA POLSKI
JUNIORÓW 17-18 LAT
GORZÓW WLKP. 10-12.03.2017
Pod patronatem:
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Jacka Wójcickiego

Termin i miejsce zawodów
Gorzów Wlkp. 10 – 12.03. 2017 r.
Centrum Sportowo -Rehabilitacyjne „Słowianka” ul. Słowiańska 14

Organizator
Polski Związek Pływacki
Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

Uczestnictwo
W zawodach mają prawo startu zawodnicy odpowiadający następującym wymogom:
- zgłoszeni przez klub/SMS lub PZP
- posiadają licencję zawodnika PZP
- posiadają aktualne badania lekarskie,
W zawodach mają prawo startu zawodnicy 17 i 18 letni jako jedna kategoria wiekowa.

Program zawodów
10.03.2017 (piątek)

eliminacje
finały

11.03.2017 (sobota) eliminacje
finały

8.00 – rozgrzewka
9.00 – zawody
15.45 – rozgrzewka
16.45 – uroczyste otwarcie zawodów
17.00 – zawody
8.00 – rozgrzewka
9.00 – zawody
15.45 – rozgrzewka
17.00 – zawody

8.00 – rozgrzewka
9.00 – zawody
15.15 – rozgrzewka
16.30 – zawody
ok. 19.30 – uroczyste zakończenie zawodów

12.03.2017 (niedziela) eliminacje
finały

I dzień
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.

Dziewczęta
50 dowolnym
50 klasycznym
100 motylkowym
200 dowolnym
200 grzbietowym
400 zmiennym
4 x 200 dowolnym

15.
17.
19.
21.
23.
25.

Dziewczęta
50 motylkowym
50 grzbietowym
400 dowolnym
200 klasycznym
200 zmiennym
4 x 100 dowolnym

27.
29.
31.
33.
35.
37.
39.

Dziewczęta
200 motylkowym
100 dowolnym
100 grzbietowym
100 klasycznym
100 zmiennym
800 dowolnym
4x100 zmiennym

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
II dzień
16.
18.
20.
22.
24.
26.
III dzień
28.
30.
32.
34.
36.
38.
40.

Chłopcy
50 dowolnym
50 klasycznym
100 motylkowym
200 dowolnym
200 grzbietowym
400 zmiennym
4 x 200 dowolnym
Chłopcy
50 motylkowym
50 grzbietowym
400 dowolnym
200 klasycznym
200 zmiennym
4 x 100 dowolnym
Chłopcy
200 motylkowym
100 dowolnym
100 grzbietowym
100 klasycznym
100 zmiennym
1500 dowolnym
4x100 zmiennym

Przepisy techniczne
- zawody zostaną przeprowadzone na pływalni 25 – metrowej, ilość torów – 8
- zawody przeprowadzane są systemem eliminacji i finałów.
-konkurencja 800 i 1500 m stylem dowolnym oraz wyścigi sztafetowe rozgrywane są seriami na czas.
Najsilniejsze serie tych konkurencji oraz wszystkie sztafety rozgrywane będą w bloku finałowym.
Rozstawienia serii wszystkich konkurencji dokona organizator na podstawie rankingu sporządzonego z
wyników uzyskanych nie wcześniej niż w roku kalendarzowym poprzedzającym imprezę na pływalni 25 lub
50 metrowej
Rozstawienia serii wyścigów sztafetowych dokona organizator na podstawie wyników z ostatniej imprezy
mistrzowskiej na pływalni o tej samej długości
- we wszystkich konkurencjach przeprowadzonych systemem eliminacji i finałów są rozgrywane finały „A” i
finały „B”.
- zawodnik ma prawo startu w dowolnej ilości konkurencji
Zgłoszenia do zawodów – należy przesłać w formie elektronicznej (plik lxf.) na adres e-mail:
zawody@slowianka.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2017 r.
Plik lxf. do pobrania na www.polswim.pl i www.megatiming.pl
Zgłoszenia bez podanego nr licencji zawodników i klubu nie będą uwzględniane.
Po opublikowaniu w Internecie listy zgłoszonych zawodników, skreślenia mogą być tylko w terminie do 48
godzin przed wyznaczoną godziną odprawy technicznej.
Nie zgłoszenie się na start powoduje nałożenie na klub kary porządkowej w wysokości 50 zł (eliminacje) lub
100 zł (finały).
Wyniki zawodów będą publikowane na www.polswim.pl i www.megatiming.pl

Nagrody
- w każdej konkurencji przyznaje się medale za trzy pierwsze miejsca i dyplomy za miejsce w finale „A”

Zasady finansowania
- kluby uczestniczą w zawodach na koszt własny
- koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy
- opłata startowa wynosi 15 zł od każdego zgłoszonego startu i pobierana jest w całości na rzecz PZP
Opłata wnoszona gotówką musi być uiszczona najpóźniej do końca I bloku zawodów.
Opłata startowa wnoszona przelewem na konto PZP (numer rachunku 90 1020 1026 0000 1502 0015 2132)
musi być dokonana do dnia 08.03.2017 (niezbędna kopia potwierdzenia przelewu).
- opłata za listę startową wynosi 15,00 zł
- opłata za komplet komunikatów wynosi 45,00 zł

Postanowienia końcowe
Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP.
W sprawach nie objętych regulaminem decyduje delegat PZP

Konferencja techniczna odbędzie się w dniu 09.03.2017 r. o godz. 20.00 w sali konferencyjnej Hotelu
„Mieszko” ul. Kosynierów Gdyńskich
W dniu 09.03.2017r. pływalnia dla zawodników zostanie udostępniona w godz. 16.00 – 20.00

Serdecznie zapraszamy do Gorzowa

