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ANDRZEJKOWE ZAWODY PŁYWACKIE 2017
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1. ORGANIZATOR
Organizatorem zawodów jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie oraz Klub
Pływacki MKS „9” Dzierżoniów.
2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
Zawody zostaną przeprowadzone 2.12.2017 r. (sobota) na Basenie Miejskim Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie, ul. Sienkiewicza 13.
Rozgrzewka godz. 9.30 (ze względu na dużą liczbę startujących harmonogram
minutowy obowiązujący na rozgrzewce podany zostanie w dniu zawodów)
Rozpoczęcie zawodów o godz.10.00.
Przewidywane zakończenie imprezy o godz. 14:00.
3. ZASADY FINANSOWANIA
Koszty uczestnictwa w zawodach pokrywają kluby. Opłata startowa za każdego
zawodnika wynosi 6 zł.
Impreza współfinansowana ze środków Gminy Miejskiej Dzierżoniów w ramach
realizowanego Programu Rozwoju Społecznego na lata 2015 – 2020.
4. UCZESTNICTWO W ZAWODACH
W zawodach mogą brać udział zawodnicy zgłoszeni przez kluby z następujących
roczników/kategorii: 2008, 2009, 2010, 2011 i młodsi.
Każdy zawodnik ma prawo do startu w dwóch konkurencjach – za wyjątkiem rocznika
2010, 2011 i młodszych (startują tylko w jednej konkurencji).
Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas, o zwycięstwie decyduje najlepszy
czas w danej konkurencji.
Podczas zawodów obowiązują przepisy PZP.
5. INFORMACJE TECHNICZNE
Pływalnia 25 metrowa z 4 torami.
Temperatura wody 27˚C.
Pomiar czasu ręczny.
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6. PUNKTACJA ZAWODÓW
W trakcie zawodów będą prowadzone dwie punktacje: indywidualna oraz drużynowa.
Za miejsca od I - VIII w klasyfikacji drużynowej punkty przyznawane są następująco:
I. – 14 pkt
IV. – 6 pkt
VII. – 1 pkt

II. – 10 pkt
V. – 4 pkt
VIII. – 1 pkt

III. – 8 pkt
VI. – 2 pkt

Pozostałe miejsca nie podlegają punktacji.
7. NAGRODY
Za pierwsze 3 miejsca zawodnicy otrzymują medale, dyplomy i nagrody.
Za pozostałe miejsca (4-6) zawodnicy otrzymują dyplomy.
Zwycięzca punktacji drużynowej otrzyma pamiątkowy puchar wraz z dyplomem.
8. PROGRAM ZAWODÓW

Dziewczęta
1
3
5

Chłopcy

Wiek

25 m styl motylkowy
25 m w dowolny sposób
25 m styl grzbietowy

9 lat
6 lat i młodsi
7 lat

2
4
6

Wiek

25 m styl motylkowy
25 m w dowolny sposób
25 m styl grzbietowy

9 lat
6 lat i młodsi
7 lat

Dekoracja za 25 m stylem motylkowymi i 25 m w dowolny sposób – 9, 6 lat i młodsi
7
9

25 m styl grzbietowy
50 m styl grzbietowy

8 lat
9 lat

8
10

25 m styl grzbietowy
50 m styl grzbietowy

8 lat
9 lat

Dekoracja za 25 m stylem grzbietowym – 7 i 8 lat
11
13

25 m styl klasyczny
50 m styl klasyczny

8 lat
9 lat

12
14

25 m styl klasyczny
50 m styl klasyczny

8 lat
9 lat

Dekoracja za 50 m stylem grzbietowym i 25 m stylem klasycznym – 9, 8 lat
15
17

25 m styl dowolny
50 m styl dowolny

8 lat
9 lat

16
18

25 m styl dowolny
50 m styl dowolny

8 lat
9 lat

Starty indywidualne poza konkursem
Dekoracja za 50 m stylem klasycznym, 25 m i 50 m stylem dowolnym – 9, 8 lat
Wręczenie pucharu w klasyfikacji drużynowej
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9. ZGŁOSZENIE
Zgłoszenia imienne na zawody wraz z konkurencjami i wynikami (czasami) zawodników
w poszczególnych konkurencjach prosimy o przesłanie w terminie do wtorku 28.11. na
adres e-mail: grzegorz.winiarski@hotelosir.pl (w temacie prosimy wpisać „Zawody
Andrzejkowe - zgłoszenie”) lub faxem na numer: (74) 645-05-40.
Po opublikowaniu listy zgłoszonych zawodników na stronie www.hotelosir.pl nie będzie
możliwe dokonywanie korekty zgłoszenia za wyjątkiem ewentualnych skreśleń.
Skreślenia możliwe do 30.11.2017 do godz. 15:00 na adres e-mail j.w. Po tym terminie
opłata startowa pobierana będzie zgodnie ze zgłoszeniem.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: (74) 645-05-41 wew. 384 (Dział
Sportu) (prosimy ściśle trzymać się terminu wysyłania zgłoszeń!!!)
Limit zawodników biorących udział w zawodach wynosi 300 osób. Decyduje
kolejność zgłoszeń!!!
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
komunikatu.
2. Wraz z oddaniem zgłoszeń, zgłaszający klub zapewnia, że zgłoszeni do tych
zawodów uczestnicy posiadają ważne badania lekarskie (karty zdrowia sportowca)
oraz stosowne ubezpieczenie.
3. Podczas trwania zawodów obowiązuje regulamin wewnętrzny pływalni Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zagubionych rzeczy, ubezpieczeń
zdrowotnych i następstw nieszczęśliwych wypadków.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników
w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych
zawodów.
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