KOMUNIKAT
Amatorskie zawody Pływackie „JUŻ PŁYWAM”
15 EDYCJA - 13.05.2018r.
1. Termin zawodów : Niedziela 13 maja 2018 r. Basen UŚ Cieszyn
• godz. 9:00 zbiórka zawodników
• godz. 9:15 otwarcie zawodów
• godz. 9:20 rozpoczęcie zawodów
• godz. 12:00 zakończenie zawodów
2. Miejsce zawodów : Basen UŚ w Cieszynie, 25 m , 6 torów, temp. wody 28 C.
3. Organizator :
• Firma HumanSport www.humansport.pl

Jacek Szczypka

tel. 508-076-264

4. Patronat medialny: Gazeta Codzienna, SportowaRodzina.pl, Ipływamy.pl, BeskidzkaMama.pl
5. Naczelnik zawodów: Szczypka Jacek
6. Warunki uczestnictwa:
• Prawo startu w zawodach mają wszystkie osoby zamieszkujące województwo śląskie nie posiadające
licencji Polskiego Związku Pływackiego oraz nie będące uczniami szkół i klas sportowych i zawodnikami
klubów pływackich. Impreza ma charakter amatorski i skierowana jest dla szkół pływania w których dzieci
amatorsko uprawiając tą dyscyplinę 1-2 razy w tygodniu.
• Dana szkółka pływacka może wystawić maksymalnie 30 osób (nie dotyczy organizatorów).
• Zawodnik może startować w dwóch konkurencjach indywidualnych oraz w sztafecie.
• Prawo udziału w zawodach mają dzieci za pisemną zgodą rodziców za co odpowiadają opiekunowie grup
(dzieci powinny być zdrowe i nie posiadać żadnych przeciwwskazań do uczestnictwa w zawodach).
Konkurencje - runda zimowa (grudzień 17.12.2017) - RUNDA ZAKOŃCZONA
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Konkurencje - runda wiosenna (maj 2018) - ZAPISY OTWARTE
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Sztafeta rodzinna (dziecko plus osoba dorosła)
Zapraszamy także do wyścigu rodzinnego-sztafetowego 2 x 25 m st. dowolnym. Dziecko może startować z
rodzicem lub innym dorosłym ze swojej rodziny. W zależności od ilości chętnych par klasyfikacja w
poszczególnych rocznikach dzieci lub rocznikach łączonych. Szczegóły w dniu zawodów. Konkurencja
nastawiona na fun i dobrą zabawę.

Start zawodników odbędzie się w poszczególnych kategoriach zgodnie z podanymi czasami, a klasyfikacja
dokonana będzie w poszczególnych rocznikach.
7. Program zawodów
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SZTAFETY RODZINNE
W przypadku dzieci młodszych (rocznik 2012 i młodszych) dopuszcza się pływanie z deską w postaci
dokładanki lub samymi nogami.
8. Zgłoszenia :
• Zgłoszenia (w załączonym pliku) należy przesłać na adres info@humansport.pl oraz kopie na
w.szulcik@interia.pl, w terminie do 09.05.2018r. Zgłoszenia dokonane po terminie nie będą brane pod
uwagę.
• Zgłoszenie musi zawierać : nazwę szkółki, imię i nazwisko zawodnika, wiek, płeć, konkurencje,
orientacyjny czas oraz potwierdzenie przez kierownika/opiekuna drużyn zdolności lekarskiej zawodników
lub zgodę rodziców na udział dzieci w zawodach pływackich.
Potwierdzenie zgłoszeń i informacje o zawodach będą odsyłane drogą mailową. Wyniki z zawodów także
na stronie www.humansport.pl
9. Nagrody :
Dyplomy, medale dla pierwszych trzech zawodniczek i zawodników w każdej kategorii wiekowej. Słodycze
dla wszystkich uczestników.
10. Sprawy porządkowe:
• za dyscyplinę i porządek w czasie trwania zawodów odpowiedzialni są opiekunowie drużyn ,
• za doprowadzenie na czas do startu odpowiedzialni są opiekunowie,
• organizator zastrzega sobie prawo korekty programu czasowego,
• w sprawach nie objętych regulaminem decyduje główny sędzia zawodów lub Naczelnik Zawodów ,
• zawody rozgrywane są wg uproszczonych przepisów FINA i PZP ,
• konkurencje zostaną przeprowadzone seriami według podanych czasów w zgłoszeniach bez względu na
rocznik. Klasyfikacja wyników będzie już w obrębie poszczególnych roczników.
11. Warunki finansowania :
• koszty organizacji ponoszą organizatorzy i sponsorzy zawodów,
• uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny,
• koszt uczestnictwa wynosi 20 zł od osoby.
• w trakcie zawodów będzie możliwość zakupu ciast i napoi z których dochód zostanie przeznaczony na
pokrycie kosztów zawodów i obsługi.
12. Oświadczenie:

Potwierdzam zdolność zawodników na udział dzieci i młodzieży w zawodach pływackich w dniu 13
maja 2018 r. Jednocześnie oświadczam, że biorę odpowiedzialność za dopuszczenie zawodników
do startów.

..............................................................
podpis opiekuna/kierownika drużyny

