REGULAMIN
Ligi Województwa Pomorskiego Młodzików - I runda
02.02.2019 r. Gdańsk

I.

Miejsce i termin zawodów
Zawody odbędą się na pływalni 25 metrowej SP 2 w Gdańsku, ul. Marusarzówny 10
8.45 – 9.05 - 12 latki
9.05 – 9.25 – 13 latki
9.25
godz. 9.30 – 14.30

rozgrzewka godz.
otwarcie
zawody
II.

Organizator
1. Pomorska Federacja Sportu
2. Pomorski Okręgowy Związek Pływacki
3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Gdańsku
4. UKS Dwójka Morena Gdańsk

III.

Kierownictwo i komisja sędziowska
1. Naczelnikiem zawodów jest kol. Michał Rząsa.
2. Komisję sędziowską wyznaczy Kolegium Sędziów POZP.

IV.

Uczestnictwo
W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy odpowiadający następującym wymogom:
1. Wiek: 12-13 lat.
2. Status AKTYWNY w bazie SEL.
3. Zrzeszeni w klubach zarejestrowanych w POZP.
4. Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych i sztafecie.

V.

Zgłoszenie do zawodów
1. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z zobowiązaniem się klubu do opłat finansowych
związanych z udziałem w zawodach.
2. Zgłoszenie można dokonać w systemie SEL w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.01 do
godz. 23.00.
3. Zgłoszenie w pliku lxf można przesłać na adres e-mail: zawodyPOZP@gmail.com
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.01 do godz. 23.00.
4. Wycofywania zawodników można dokonać najpóźniej do 31.01, do godz. 9.00, po tym
terminie klub ponosi pełną opłatę startową za zgłoszone osoby. Jeżeli zawodnik zostanie
wycofany przed rozgrzewką, to nie ponosi kary za niestawienie się na start.

VI.

Zasady finansowania
1. Koszty organizacyjne pokrywa POZP ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.
2. Koszty uczestnictwa pokrywają kluby
3. Opłata startowa - 30,00 zł od zawodnika, płatne przed zawodami przelewem na konto POZP
83 1160 2202 0000 0002 5285 4933 (do wglądu potwierdzenie przelewu) lub
przedstawicielowi POZP podczas rozgrzewki.
4. Opłata obowiązkowa za zgłoszenie klubu 30,00 zł.
5. Kara za nieusprawiedliwioną absencję zawodnika na starcie wynosi 10,00.

VII.

Program zawodów
I runda
Mężczyźni
100 m st. motylkowym
100 m st. klasycznym
200 m st. grzbietowym
400 m st. dowolnym*

1.
3.
5.
7.

Kobiety
100 m st. motylkowym
100 m st. klasycznym
200 m st. grzbietowym
400 m st. dowolnym*

9.

4 x 50 m st. dowolnym (wszystkie, bez względu na płeć) - 12 lat i 13 lat osobno

2.
4.
6.
8.

* - w przypadku dużej liczby zgłoszeń najlepsze serie pojedynczo, pozostałe po 2 osoby na torze

VIII. Nagrody - ZASADY GENERALNE NAGRADZANIA

IX.

Postanowienia końcowe
1. Nie dopuszcza się dodatkowych indywidualnych startów poza konkursem (tylko sztafety).
2. Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.
3. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Delegat POZP.
4. Oficjalne wyniki będą publikowane na stronie:
http://uksdwojkamorena.pl/plywanie/LIGA/liga2019mlodz/_ligamlodz19.htm
http://megatiming.pl/.
5. Podczas trwania zawodów obowiązuje regulamin wewnętrzny Pływalni SP 2.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw
nieszczęśliwych wypadków.

