Międzyszkolny Klub Sportowy – sekcja pływacka
Szkoła Podstawowa nr 63 w Bydgoszczy

Bydgoszcz, 18.02.2017

REGULAMIN
MIĘDZYWOJEWÓDZKICH DRUŻYNOWYCH
MISTRZOSTW MŁODZIKÓW 12, 13 LAT
I runda

I ORGANIZATOR:
1. Kujawsko – Pomorski Związek Pływacki
2. Międzyszkolny Klub Sportowy - Sekcja Pływacka przy Szkole Podstawowej
nr 63 w Bydgoszczy przy ul. S. Goszczyńskiego 3
3. Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 63 w Bydgoszczy

II MIEJSCE ZAWODÓW:
1. Zawody odbędą się 24 i 25.03.2017 w Bydgoszczy na krytej pływalni:
„BRYZA” przy SP 63, ul. S. Goszczyńskiego 3.

III. TERMIN ZAWODÓW :
1. blok – 24.03.2017 (piątek):
rozgrzewka godz. 12:30 – 13:00
zawody godz. 13:00 – ok. 17:00
2 blok – 25.03.2017 (sobota)
rozgrzewka godz. 9:00 – 9:30
zawody godz. 9:30 – ok. 12:30
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IV. PROGRAM ZAWODÓW :
I blok
Dziewczęta i Chłopcy
1-2 100 m st. motylkowym 4.2 100 m st. Motylkowym
3-4 100 m st. klasycznym 4.4 100 m st. Klasycznym
5-6 200 m st. grzbietowym 4.6 200 m st. grzbietowym
7-8 400 m st. dowolnym 4.8 400 m st. Dowolnym
9 4x50 m st. dowolnym „wszystkie” (bez względu na płeć) – 12 lat
10 4x50 m st. zmiennym „wszystkie” (bez względu na płeć) – 13 lat
II blok
Dziewczęta i Chłopcy
11-12 100m st. dowolnym 4.12 100m st. Dowolnym
13-14 200 m st. klasycznym 4.14 200 m st. Klasycznym
15-16 100 m st. grzbietowym 4.16 100 m st. grzbietowym
17-18 200 m st. zmiennym 4.18 200 m st. Zmiennym
19 4x50 m st. zmiennym „wszystkie” (bez względu na płeć) – 12 lat
20 4x50 m st. dowolnym „wszystkie” (bez względu na płeć) – 13 lat

V. UCZESTNICTWO :
W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy:
1. Uczestniczący w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wytrzymałości i
Wszechstronności dla 11 i 12-latków rozegranym w listopadzie poprzedniego
roku.
2. 12 i 13 letni
2. Posiadają aktywną licencje oraz badania lekarskie.
3. Zgłoszeni do zawodów przez klub.

1.
2.
3.
4.

VI. ZASADY FINANSOWANIA :
Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy,
Koszty uczestnictwa pokrywają kluby.
Opłata startowa wynosi 30,00 zł od każdego zgłoszonego zawodnika
Opłata za zgłoszenie klubu do zawodów (w tym lista startowa i komunikat)
wynosi 20,00 zł.
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VII PRZEPISY TECHNICZNE:
1. Zawody przeprowadzone są na pływalni 25- metrowej, pomiar czasu ręczny.
2. Zawody przeprowadzone zostaną seriami na czas.
3. Każdy zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych i w 1
sztafecie w każdym bloku.
4. Do klasyfikacji drużynowej klubu liczone są: 2 najlepsze wyniki w każdej
konkurencji indywidualnej dziewcząt i chłopców oraz 2 najlepsze wyniki
zespołów sztafetowych.
5. Klub może wystawić więcej niż jednądrużynę.
6. Klub może wystawić niepełną reprezentację.
VIII. PUNKTACJA:
1. Punktację prowadzi się według zasad imprez centralnych współzawodnictwa
12 – 13 latków
IX. NAGRODY:
1. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze drużyny klubowe
2. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji i kategorii wiekowej otrzymają
medale za 3 pierwsze miejsca.
3. Najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik otrzyma nagrody rzeczowe
(będzie decydowała suma punktów wielobojowych za 2 starty indywidualne).
X. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:
1. Zgłoszenie zawodników należy przesłać do dnia 14.03.2016 do godz. 20:00,
wg: Edytora zgłoszeń do pobrania na www.megatiming.pl pocztą elektroniczną
na adres: <tomek.zwiejski@gmail.com>, (wykreślenia do 21.03.2017 do
20:00)
2. Kluby zostaną rozliczone finansowo na podstawie ilości zgłoszonych
zawodników w dniu 23.03.2017 (nie wykreślamy na odprawie)
3. W zgłoszeniu zawodników należy podać imię i nazwisko zawodnika, klub,
numer kodowy, konkurencję oraz najlepszy czas.

XI. KARY REGULAMINOWE:
1. Zgłoszenia do zawodów nie zawierające wszystkich danych lub nadesłane po
terminie mogą być uwzględnione po uiszczeniu opłaty porządkowej zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
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XII. ODPRAWA TECHNICZNA:
1. Odprawa techniczna odbędzie się dnia 24.03.2017 r. o godz. 12.45 w salce na
parterze basenu
2. Wszelkie zmiany zgłoszonych zawodników przyjmowane będą jedynie na
odprawie technicznej.
XIII. KIEROWNICTWO I KOMISJA SĘDZIOWSKA:
1. Komisję sędziowską wyznaczy Kolegium Sędziów K-POZP.
2. Naczelnikiem zawodów jest Tomasz Kaja tel.: 606-434-139

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. W zawodach obowiązują aktualne przepisy FINA i PZP
2. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzia Główny w
porozumieniu z Naczelnikiem.
XV. OTRZYMUJĄ:
1.Polski Związek Pływacki
2.K-PZP – Toruń
3.Kolegium Sędziów
4.Kluby zrzeszone w K-PZP
1.
2.
3.
4.
5.
6.

XVI. DODATKOWE UWAGII :
Wejście bezpośrednio na basen, (bydgoscy zawodnicy przez szkołę)
Zawodnicy korzystają z kluczyków do szafek, (bydgoscy zawodnicy z szatni w
szkole)
Na terenie pływalni obowiązuje obuwie zmienne,
Przypominamy o małej ilości miejsca na trybunach,
Na niecce basenowej przebywają tylko zawodnicy i trenerzy,
Wjazd na parking (asfaltowe boisko lub polbruk) pod łącznikiem basenu z
budynkiem szkoły.

85-134 Bydgoszcz, ul. S. Goszczyńskiego 3; tel/fax 52 340-55-99;
e-mail: plywaniemkssp63@wp.pl;
www.mkssp63.pl;
kontakt z trenerami pod nt tel. 606-434-139

