II MISTRZOSTWA AP SWIM
REGULAMIN ZAWODÓW
PŁYWACKICH
I .NAZWA ZAWODÓW:

II MISTRZOSTWA AP SWIM
Szkoła Pływania Alicji Pęczak

II. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
17 czerwca 2018 (niedziela) godz:11:00-13:00
Pływalnia AWFiS Gdańsk ul. K. Górskiego 1
III. ORGANIZATOR:
Szkoła pływania Alicji Pęczak AP SWIM
SPONSORZY:
CROWELL, VICTORIA SPORT
IV. CEL ZAWODÓW:
Celem zawodów jest popularyzacja pływania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz
propagowanie aktywności ruchowej w czasie wolnym.
V. ZASADY UCZESTNICTWA:
W zawodach mogą uczestniczyć: dzieci, młodzież i dorośli.
Zgłoszenia do zawodów należy wysłać drogą mailową na adres kontakt@apwim.pl. do
dnia 15.06.2018 (piątek) do godziny 18.00.
Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy zgłoszeń przed terminem.
Każdy zawodnik powinien posiadać wypełnioną KARTĘ STARTOWĄ (druk w
załączeniu, karty będą dostępne w sekretariacie zawodów).
Karta startowa winna być podpisana przez rodzica lub opiekuna. Jest to jednoznaczne
ze zgodą na udział w zawodach oraz potwierdzeniem braku przeciwwskazań
zdrowotnych.
Wypełnioną i podpisaną Kartę Startową zawodnik wręcza sędziemu rozprowadzającemu
bezpośrednio przed startem.
WPISOWE: 35 zł/każdy uczestnik zawodów: płatne w sekretariacie zawodów.

VI. PROGRAM ZAWODÓW:
10:45 Wejście do szatni
11:00 Otwarcie zawodów
11:05
25 m stylem dowolnym
kategoria mieszana rocznik 2013 i młodsi (start z wody, możliwość korzystania z
przyborów pływackich)
11:20
25 m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców kategoria 2011 i 2012
(start z wody lub ze słupka startowego możliwość korzystania z przyborów pływackich)
11:40
25 m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców kategoria 2010 i 2009
(start z wody lub ze słupka startowego możliwość korzystania z przyborów pływackich)
12:00
Pokazy pływania sportowego
12:05
50 m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców kategoria 2008 i 2007 (start z wody lub ze
słupka)
12:30
50 m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców kategoria 2006 i 2005
12:45
50 m stylem dowolnym kategoria 2004 i starsi
13:00
SZTAFETA RODZINNA :RODZIC+ DZIECKO
50 m stylem dowolnym (każdy 25 m płynie)
*25 m płynie dziecko, 25 m płynie rodzic: start w dowolny sposób
(możliwość korzystania z przyborów pływackich)
13:20
Wyścig specjalny o puchar Alicji Pęczak
50 m stylem klasycznym kategoria OPEN
Kobiet i Mężczyzn
13:30 Zakończenie zawodów

VII. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
1. Pierwszych trzech zawodników i zawodniczek w poszczególnych kategoriach
wiekowych zostanie nagrodzonych pamiątkowymi pucharami oraz nagrodami
rzeczowymi.
2. Dekoracje uczestników zawodów odbywać się będą w przerwach pomiędzy
kolejnymi konkurencjami.
3.Każdy uczestnik zawodów otrzyma pamiątkowy medal.
4. Nagroda specjalna dla najmłodszego uczestnika zawodów.
VIII. PRZEPISY TECHNICZNE:
Zawody odbędą się na pływalni 25 metrowej według przepisów FINA.
Zawody rozgrywane będą seriami na czas.
W niektórych przypadkach sędziowie mogą odstąpić od rygorystycznego przestrzegania
przepisów.
Wszystkie protesty mogą być zgłaszane do momentu rozpoczęcia dekoracji.
Ostateczną decyzję we wszystkich sprawach spornych dotyczących przebiegu
rywalizacji oraz interpretacji regulaminu podejmuje sędzia główny zawodów.
IX. KOMISJA SĘDZIOWSKA:
Trenerzy AP SWIM
Studenci specjalizacji pływanie AWFiS Gdańsk
SĘDZIA GŁÓWNY: Jacek Nowicki
X .ZGŁOSZENIA:
Imię i nazwisko dziecka/Rodzica/sztafety +rocznik urodzenia każdego uczestnika
e-mail: kontakt@apswim.pl/ tel: 603-206-106

