REGULAMIN
”ZAWODY PŁYWACKIE DLA
DZIECI I MLODZIEŻY –
ZAWODY WALENTYNKOWE” 2019

I. Organizatorzy zawodów


Zespół Basenów Delfin w Ustrzykach Dolnych

II. Termin i miejsce zawodów
Zawody odbędą się w Zespole Basenów Delfin w Ustrzykach Dolnych dnia 14.02.2019 r.
o godz. 1300
III. Cel zawodów
Popularyzacja sportu pływackiego wśród dzieci i młodzieży. Propagowanie pływania jako
dyscypliny wpływającej na wszechstronny rozwój zdolności ruchowych dzieci i młodzieży
oraz promocja obiektu – Zespół Basenów Delfin w Ustrzykach Dolnych.
IV. Dane techniczne pływalni
1. Długość: 25m
2. Ilość torów: 6
3. Temperatura wody: 27-28st. C.
V. Uczestnictwo

Kat. I 2009 i młodsi (25 m)

Styl dowolny

2.

Kat. II 2007-2008 (50 m)

Styl dowolny

3.

Kat. III 2005-2006 (50 m)

Styl dowolny

4.

Kat. IV 2002-2004 (50 m)

Styl dowolny

i dziewczęta

1.

Chłopcy

Zawody rozgrywane będą w następujących kategoriach wiekowych:

VI. Program zawodów

1. Odprawa sędziowska - 15 minut przed rozpoczęciem zawodów.
2. Otwarcie zawodów godz. 1230.
3. Zakończenie zawodów i dekoracja zwycięzców po zakończeniu startów.
VII. Przepisy techniczne
 W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie.
 Konkurencja odbędzie się, gdy w danej kategorii będzie min. 3 zawodników.

VIII. Zgłoszenia do zawodów:
Zgłoszenia do zawodów można dokonać tuż przed zawodami.
IX. Nagrody
 Dyplomy za miejsca I – III w każdej konkurencji i roczniku.
X. Zasady finansowania:


Koszty uczestnictwa: opłata startowa - 7 PLN od zawodnika.

XI. Postanowienia końcowe:







W zawodach obowiązują aktualne przepisy FINA i PZP - nie dotyczy falstartu.
W przypadku falstartu bieg zostanie powtórzony. Dwukrotny falstart tego samego
zawodnika powoduje wykluczenie z zawodów,
O wyniku decyduje czas uzyskany przez zawodnika, mierzony każdemu
indywidualnie przez sędziego czasowego,
Wszystkie zmiany, prośby czy protesty dotyczące jakiejkolwiek konkurencji
zawodnik ma prawo przekazać sędziemu głównemu, który samodzielnie zajmie
stosowne stanowisko po zapoznaniu się z opiniami sędziów. Decyzja sędziego
głównego
jest
ostateczna,
Organizator zastrzega sobie prawo do koniecznych zmian w regulaminie zawodów.

ORGANIZATORZY

