REGULAMIN V GRAND PRIX MIŃSKA MAZOWIECKIEGO
W PŁYWANIU sezon 2014/2015





ORGANIZATOR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim
Klub Sportowy „Barakuda” Mińsk Mazowiecki
Kontakt do organizatora przez: Tomasz Radomiński, tel. kom. 603701960, e-mail: tomkap74@o2.pl




CEL ZAWODÓW
Popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny rozwój
zdolności ruchowych,
Wyłonienie najwszechstronniejszych zawodników w całym cyklu grand prix,
Umożliwienie sprawdzenia umiejętności pływackich wśród dzieci trenujących w klubach i sekcjach
pływackich urodzonych w latach 1999 – 2007,
Promowanie zdrowego stylu życia z uwzględnieniem rozwoju zainteresowań pływackich,
Integracja zawodników i klubów pływackich,





















UCZESTNICTWO
W zawodach mają prawo startu zawodnicy urodzeni w latach 1999 – 2007 zgłoszeni przez klub
lub indywidualnie,
Zawody rozgrywane są w 3 kategoriach łączonych, kategoria I dzieci urodzone w latach 2005 -2007,
kategoria II dzieci urodzone w latach 2002-2004 i kategoria III dzieci urodzone w latach 1999-2001,
KATEGORIA
ROCZNIKI
I
2005-2007
II
2002-2004
III
1999-2001
Dopuszcza się możliwość startu zawodników starszych poza konkurencją,
Każda reprezentacja lub zawodnik ma obowiązek posiadać swojego trenera/opiekuna,
Za stan zdrowia zawodników odpowiadają zgłaszające kluby (zawodnicy posiadają aktualne badania
lekarskie) lub w przypadku zgłoszeń indywidualnych, opiekunowie prawni przed startem podpisują
oświadczenie o starcie dziecka w zawodach na własną odpowiedzialność,
Organizator zastrzega sobie wcześniejsze zamknięcie listy zgłoszeń. Limit zgłoszeń wynosi 200 zawodniczek
i zawodników,
O starcie w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń,
ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW
Należy
przesłać
w
formie
elektronicznej
w
obowiązującym
programie
do wypełniania zgłoszeń do zawodów tj. entry edytor (kluby) lub edytorze tekstowym tj. Word
(zgłoszenia indywidualne). Zgłoszenia wysyłamy do piątku przed każdą rundą na adres e-mail:
tomkap74@o2.pl,
Zaproszenie dla klubów w entry edytorze oraz wzór zgłoszenia indywidualnego dostępne będą na stronie
www.mosir.org.pl oraz www.anakonda.net.pl/barakuda każdorazowo na trzy tygodnie przed każdą rundą,
Skreślenia zgłoszonych zawodników można dokonać do godziny 16.00 w sobotę przed dniem zawodów.
Po tym terminie opłaty startowe będą pobierane,

 PROGRAM I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
 Terminy zawodów: 09.11.2014, 01.03.2015, 19.04.2015 i 10.05.2015
Rozgrzewka: 09.00 – 09.30, zawody: 09.45 – 13.00
 Miejsce zawodów: AQUAPARK, ul. Wyszyńskiego 56, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Długość pływalni: 25 metrów, 6 torów, szer. Torów 2,5 m, temperatura wody: 27 st. C. Pomiar czasu: ręczny.
 W sezonie 2014/2015 zaplanowane są 4 rundy wg następującego terminarza:
1 RUNDA 09.11.2014
Lp.
DYSTANS
1
25 metrów
2
25 metrów
3
50 metrów
4
50 metrów
5
50 metrów
6
100 metrów
11
12 x 50 metrów

STYL
dowolny dziewcząt i chłopców
grzbietowy dziewcząt i chłopców
motylkowy dziewcząt i chłopców
klasyczny dziewcząt i chłopców
dowolny dziewcząt i chłopców
zmienny dziewcząt i chłopców
dowolny mieszana

KATEGORIA
I
I
II
II
III
III
I – III

2 RUNDA 01.03.2015
Lp.
DYSTANS
1
25 metrów
2
50 metrów
3
50 metrów
4
100 metrów
5
50 metrów
6
100 metrów
11
12 x 50 metrów

STYL
klasyczny dziewcząt i chłopców
dowolny dziewcząt i chłopców
grzbietowy dziewcząt i chłopców
zmienny dziewcząt i chłopców
motylkowy dziewcząt i chłopców
grzbietowy dziewcząt i chłopców
dowolny mieszana

KATEGORIA
I
I
II
II
III
III
I – III

3 RUNDA 19.04.2015
Lp.
DYSTANS
1
25 metrów
2
25 metrów
3
50 metrów
4
100 metrów
5
100 metrów
6
200 metrów
11
12 x 50 metrów

STYL
dowolny dziewcząt i chłopców
grzbietowy dziewcząt i chłopców
dowolny dziewcząt i chłopców
klasyczny dziewcząt i chłopców
dowolny dziewcząt i chłopców
zmienny dziewcząt i chłopców
dowolny mieszana

KATEGORIA
I
I
II
II
III
III
I – III

4 RUNDA 10.05.2015
Lp.
DYSTANS
1
25 metrów
2
50 metrów
3
100 metrów
4
100 metrów
5
100 metrów
6
200 metrów
11
12 x 50 metrów

STYL
klasyczny dziewcząt i chłopców
dowolny dziewcząt i chłopców
dowolny dziewcząt i chłopców
grzbietowy dziewcząt i chłopców
klasyczny dziewcząt i chłopców
dowolny dziewcząt i chłopców
dowolny mieszana

KATEGORIA
I
I
II
II
III
III
I – III





Wszystkie rundy poprzedzone są rozgrzewką rozpoczynającą się 30 minut przed rozpoczęciem zawodów,
Zawody przeprowadzane są seriami na czas,
Każdy zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych i w sztafecie,























Każdy Klub może wystawić dowolną ilość sztafet,
W skład sztafety musi wejść 6 dziewcząt i 6 chłopców, po dwoje w kategorii I, kategorii II i kategorii III.
Dopuszcza się start zawodnika lub zawodniczki z młodszej kategorii w zastępstwie za zawodnika
i zawodniczkę kategorii starszej,
Zawodnicy za każdy start w konkurencji uzyskują punkty na podstawie tabeli FINA. Do klasyfikacji za cały cykl
grand prix będą liczone punkty uzyskane we wszystkich 8 startach,
NAGRODY
W KAŻDEJ RUNDZIE:
Pierwszych trzech zawodników/zawodniczek w każdej kategorii w każdej konkurencji otrzymują medale
za zajęte miejsca,
Pierwszych sześciu zawodników/zawodniczek w każdej kategorii w każdej konkurencji otrzymują dyplomy
za zajęte miejsca,
Pierwsze trzy sztafety otrzymają puchary/dyplomy za zajęte miejsca,
ZA CAŁY CYKL GRAND PRIX
W klasyfikacji końcowej zawodów w sezonie 2014/2015 pucharami i dyplomami nagrodzonych zostanie
ogółem sześć zawodniczek i sześciu zawodników, którzy uzyskali największą ilość punktów FINA
we wszystkich 8 startach;
Dekoracja za cały cykl odbędzie się po zakończeniu i dekoracji za 4 rundę grand prix w dniu 10.05.2015r.
ZASADY FINASOWANIA
Koszty organizacyjne zawodów pokrywa organizator w ramach środków własnych, środków pozyskanych
z dotacji i od sponsorów oraz wpłat uczestników,
Koszty uczestnictwa ponoszą kluby lub zawodnicy – opłata startowa wynosi 15 PLN od każdego zgłoszonego
zawodnika pobierana w dniu startu w biurze zawodów,
INFORMACJE DODATKOWE
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, zguby, zniszczenia i kradzieże,
Za bezpieczeństwo i zachowanie zawodników na obiekcie (szatnie, trybuny, balkon, hol wejściowy, parking,
barek, natryski, itp.) odpowiada trener/opiekun zgłaszający zawodników z danego klubu,
Nad bezpieczeństwem zawodników na niecce basenowej czuwają ratownicy oraz sędziowie,
Przypominamy, że Decyzją Zarządu PZP z dnia 27 listopada 2009 we wszystkich zawodach organizowanych
na terenie kraju po 31 grudnia 2009, zawodniczki i zawodników 13-letnich i młodszych obowiązują
kostiumy tekstylne, bez rękawów, nogawek, zamków błyskawicznych ani innych zapięć,
Slipy: wysokość boczna musi być mniejsza niż wysokość mierzona pośrodku.
Kostiumy: wysokość boczna od dołu do końca ramiączka musi być mniejsza niż wymiar od środka kostiumu
na dole do końca ramiączka. Plecy mogą być zakryte lub odkryte – kostium nie może zakrywać szyi.







POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Podczas zawodów obowiązuje niniejszy regulamin oraz aktualne przepisy FINA i PZP,
Komisję sędziowską oraz Sędziego Głównego zawodów powołuje Organizator,
W sprawach nieujętych regulaminem decyduje w ramach swoich kompetencji Sędzia Główny
lub Organizator,
Od decyzji Komisji Sędziowskiej lub w przypadku naruszenia regulaminu zawodów można składać odwołania
i protesty (na piśmie) do Organizatora w terminie 7 dni od zakończenia zawodów, jednocześnie wpłacając
kaucję w wysokości 200,00 zł na konto Organizatora. W przypadku uznania protestu kaucja podlega
zwrotowi. Od ostatecznej decyzji Organizatora nie przysługuje prawo odwołania się.

