
     Mistrzostwa Torunia w Pływaniu - Sprint Dzieci
       Toruń 20.04.2013 r.

R E G U L A M I N  
I. Organizator:

        MTKP „DELFIN” 

II. Termin i miejsce zawodów:

       20.04.2013r (Sobota)
- Kryta Pływalnia Zespołu Szkół nr 5 w Toruniu ( SP 18 – Na Skarpie), 

          ul. Wyszyńskiego 1/5, 87-100 Toruń

III. Cel zawodów:

Doskonalenie umiejętności pływackich,
Popularyzacja pływania,
Propagowanie aktywnej formy spędzania czasu wolnego,

IV. Warunki uczestnictwa:

- W mistrzostwach mogą wziąć udział dzieci mieszkające lub uczące  
się w Toruniu - urodzone w 2000, 2001, 2002, 2003 roku i młodsze.

- Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest posiadanie aktualnej 
legitymacji szkolnej oraz zgody rodziców na start w zawodach wraz 
z oświadczeniem o stanie zdrowia dziecka.

   V. Kategorie wiekowe:

Kategoria I II III IV

Rocznik 2000 2001 2002 2003

Wiek 13 lat 12 lat 11 lat 10 lat i młodsi

VI. Program zawodów:

godz.  900 – 920 rozgrzewka
godz.  925            uroczyste otwarcie zawodów
godz. 930            rozpoczęcie zawodów

Nr Konkurencja Płeć Kategorie wiekowe
I II III IV

1/2 25m st. dowolnym K/M 2000 2001 2002 2003 i młodsi
3/4 25m st. klasycznym K/M 2000 2001 2002 2003 i młodsi
5/6 25m st. grzbietowym K/M 2000 2001 2002 2003 i młodsi
7/8 25m st. motylkowym K/M 2000 2001 2002 -
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VII.  Przepisy  techniczno - organizacyjne:

 Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas. 
 Zawody zostaną przeprowadzone na pływalni 25m/5 torów.      
 Każdy zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach.
 W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Naczelnik zawodów.
 Nie dopuszcza się dodatkowych startów poza konkurencją.
 Wejście na basen wyłącznie w klapkach lub folii ochronnej na obuwie.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione 
    w szatni, zagubione  jak również szkody i wypadki.
 Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

VIII. Nagrody:

-   Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej konkurencji oraz kategorii 
    wiekowej zawodnicy otrzymują medale i dyplomy.

IX.  Zgłoszenia do zawodów:

-   Zgłoszenia do zawodów można dokonać w dniu zawodów na 30 minut
    przed rozpoczęciem rozgrzewki lub przesłać wg załączonego wzoru na 
    adres poczty e-mail: slawekp77@tlen.pl .

-   Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełna datę 
    urodzenia (dd/mm/rrrr), nazwę szkoły, dystans i konkurencje.

X. Zasady finansowania:

Udział w zawodach jest bezpłatny.

XI. Kontakt z organizatorem

      Sprawy organizacyjne – Wojciech Dorożyński 504 009 771.

                      

                   ZAPRASZAMY NA ZAWODY  
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