KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Ogólnopolskie zawody pływackie w Mogilnie 2019
1. Organizator: Mogilno Sport Sp. z o.o., UKS ORKA Mogilno, Urząd Miejski w Mogilnie.
2. Adres organizatora: Mogilno Sport Sp. z o.o. ul. Grobla 1b, 88-300 Mogilno.
3. Termin i miejsce zawodów: 09.02.2019r., Kryta Pływalnia, ul. Jó zefa Trzciń skiego 2,
88-300 Mogilno.
4. Warunki techniczne: basen 25 m, 6 toró w, pomiar czasu elektroniczny.
5. Uczestnictwo: w zawodach startują zawodnicy posiadający waż ne badania lekarskie
oraz licencje (2009 i starsi), za ich posiadanie odpowiedzialni są trenerzy i kierownicy
grup; organizator nie zezwala na starty poza konkurencją (PK); iloś ć miejsc
ograniczona do 150 zawodnikó w w każ dym bloku, decyduje kolejnoś ć zgłoszeń .
Zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych oraz w sztafecie.
Moż liwoś ć startu w następujących kategoriach wiekowych:
BLOK 1
- kat. A -2011 i młodsi
- kat. B -2010
- kat. C -2009
- kat. D -2008
- kat. E -2007

BLOK 2
- kat. F - 2006
- kat. G - 2005
- kat. H - 2004
- kat. I - 2003 i starsi

6. Nagrody: organizator ufundował medale dla trzech najlepszych zawodnikó w
w każ dej konkurencji wszystkich kategorii wiekowych; medale dla trzech najlepszych
sztafet; puchar dla najlepszej zawodniczki i zawodnika z każ dej kategorii wiekowej,
o kolejnoś ci decyduje suma zdobytych punktó w FINA w dwó ch startach
indywidualnych, w przypadku jednakowej iloś ci o kolejnoś ci decyduje wyż szy wynik
punktowy w jednej z dwó ch konkurencji.
7. Zgłoszenie do zawodów: zgłoszenie należ y przesłać w terminie do 03.02.2019r. do
godziny 2000 wg edytora zgłoszeń do pobrania na www.megatiming.pl, pocztą
elektroniczną na adres email: slawekpredki@gmail.com; zgłoszenia do zawodó w
zgodnie z Rankingiem Europejskim; skreś lenia do dnia 05.02.2019r. do godziny 2000,
po upływie tego terminu płatnoś ci będą pobierane zgodnie ze zgłoszeniem, nie ma
moż liwoś ci wykreś lenia na odprawie technicznej.
8. Przepisy organizacyjno-techniczne: zawody zostaną rozegrane seriami na czas, na
podstawie zgłoszonych czasó w uzyskanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w przypadku
braku potwierdzenia wyniku w rankingu europejskim, zawodnik zostanie przeniesiony do
najsłabszej serii (NT); w trakcie rozgrzewki skoki startowe dozwolone są tylko na torze
6, któ ry jest torem jednokierunkowym; zawody zostaną rozegrane zgodnie
z przepisami PZP i FINA; organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia iloś ci
zgłoszonych zawodnikó w do liczby 150 w każ dym bloku zawodó w; w bliskoś ci niecki
basenowej przebywają tylko zawodnicy i trenerzy.

9. Program zawodów:

BLOK I

1000 - 1045 - rozgrzewka,
1030 – odprawa,
1045 – oficjalne otwarcie zawodów,
1100 - rozpoczęcie zawodów.
DZ, CH
(kat A)
1. 25 m dowolnym
2. 25 m grzbietowym

(kat A)

DZ, CH

3. 25 m klasycznym

(kat A)

DZ, CH

4. 50 m grzbietowym

(kat B, C)

DZ, CH

5. 100 m grzbietowym

(kat D, E)

DZ, CH

6. 50 m dowolnym

(kat B, C)

DZ, CH

7. 100 m dowolnym

(kat D, E)

DZ, CH

8. 50 m klasycznym

(kat B, C)

DZ, CH

9. 100 m klasycznym

(kat D, E)

DZ, CH

10.25 m motylkowym

(kat B, C)

DZ, CH

11.50 m motylkowym

(kat D, E)

DZ, CH

(kat B, C, D, E)

DZ, CH

12.4x50 dowolny
BLOK II

1430 - 1455 - rozgrzewka,
1430 – odprawa,
1500 - rozpoczęcie III bloku zawodów.
1. 50 m dowolnym
(kat F, G, H, I) DZ, CH
2. 100 m dowolnym

(kat F, G, H, I)

DZ, CH

3. 100 m klasycznym

(kat F, G, H, I)

DZ, CH

4. 200 m dowolnym

(kat F, G, H, I)

DZ, CH

5. 100 m grzbietowym

(kat F, G, H, I)

DZ, CH

6. 100 m motylkowym

(kat F, G, H, I)

DZ, CH

7. 200 m zmienny

(kat F, G, H, I)

DZ, CH

8. 4x50 dowolny

(kat F, G, H, I)

DZ, CH

10. Opłaty: opłata startowa wynosi 30zł od każdego zgłoszonego zawodnika, płatna
gotówką w punkcie obsługi kasowej Krytej Pływalni w Mogilnie; opłata klubowa
wynosi 40zł; opłaty należy uiścić w dniu zawodów, w godzinach od 10:00 do 15:00.
11. Możliwość wykupienia obiadów: informacje na temat obiadów dostępne pod
numerem
telefonu
500 020 870
lub
drogą
elektroniczną
e-mail:
kierownik.csr@mogilnosport.pl, ostateczny termin przyjmowania zapisów na obiady
07.02.2019 r.
Skład obiadu: zupa pomidorowa z makaronem, kotlet drobiowy słoneczny +
ziemniaki z koperkiem + bukiet surówek, kompot wieloowocowy – cena 18,00 zł.
12. Postanowienia końcowe: w sprawach nieobjętych komunikatem organizacyjnym
decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem.

