REGULAMIN ZAWODÓW
PŁYWACKICH DELFIANADA
edycja XVI
27.04.2019 godz. 09.00

PŁYWALNIA „WODNIK”
W GRÓJCU

ORGANIZATOR:
GRÓJECKI OŚRODEK SPORTU „MAZOWSZE”

I. Celem imprezy jest popularyzacja pływania wśród dzieci
przedszkolnych, młodzieży grójeckich szkół
podstawowych i dorosłych, a jej organizatorem jest:
Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze”
Pragniemy poprzez rywalizację sportową młodzieży i
dorosłych propagować sport, a szczególnie pływanie
wraz z jego pozytywnymi aspektami zdrowotnymi,
wychowawczymi
i społecznymi.
II. Zgłoszenia do zawodów zawierające: imię, nazwisko, rok
urodzenia uczestnika oraz styl w jakim płynie przyjmujemy do
dnia 19.04.2019 roku. Zgłoszenia prosimy kierować:
email: basen@gosmazowsze.pl lub sport@gosmazowsze.pl ;
III. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji we wszystkich
kategoriach wiekowych otrzymają medale za trzy pierwsze
miejsca. Dyplomy i drobne upominki otrzymują wszyscy
uczestnicy. W czasie imprezy odbędzie się losowanie nagród
rzeczowych.
IV. Liczba miejsc ograniczona. Każdy uczestniczący w imprezie
otrzyma kartę startową.
UWAGA! Warunkiem uczestnictwa
w przypadku dzieci, jest pisemna zgoda rodzica lub
opiekuna prawnego. W przypadku osób dorosłych pisemne
oświadczenie o zdolności do udziału
w imprezie.
V. Podczas imprezy rozgrywane będą następujące
konkurencje:
KONKURENCJE I KATEGORIE WIEKOWE Z PODZIAŁEM
NA DZIEWCZĘTA I CHŁOPCÓW:
 2012 I MŁODSI
- 25 M PRZEPŁYNIĘCIE JEDNEJ DŁUGOŚCI BASENU
DOWOLNYM STYLEM, MOŻLIWOŚĆ UŻYCIA PRZYBORÓW DESKA, MAKARON…,
 2011
- 25 M STYLEM DOWOLNYM (KRAUL LUB GRZBIET DO
WYBORU BEZ PRZYBORÓW),
 2010
- 25 M STYLEM DOWOLNYM /KRAUL/
- 25 M STYLEM KLASYCZNYM
- 25 M STYLEM GRZBIETOWYM
- 25 M STYLEM MOTYLKOWYM

 2009
- 25 M STYLEM DOWOLNYM /KRAUL/
- 25 M STYLEM KLASYCZNYM
- 25 M STYLEM GRZBIETOWYM
- 25 M STYLEM MOTYLKOWYM
 2008
- 50 M STYLEM DOWOLNYM /KRAUL/
- 50 M STYLEM KLASYCZNYM
- 50 M STYLEM GRZBIETOWYM
- 50 M STYLEM MOTYLKOWYM
 2007
- 50 M STYLEM DOWOLNYM /KRAUL/
- 50 M STYLEM KLASYCZNYM
- 50 M STYLEM GRZBIETOWYM
- 50 M STYLEM MOTYLKOWYM
 2006
- 50 M STYLEM DOWOLNYM /KRAUL/
- 50 M STYLEM KLASYCZNYM
- 50 M STYLEM GRZBIETOWYM
- 50 M STYLEM MOTYLKOWYM
 2005 i starsi
- 50 M STYLEM DOWOLNYM /KRAUL/
- 50 M STYLEM KLASYCZNYM
- 50 M STYLEM GRZBIETOWYM
- 50 M STYLEM MOTYLKOWYM

PROGRAM MINUTOWY:
9.00 – rozgrzewka,
9.30 – start konkurencji rocznik 2012 i młodsi,
10.00 - start konkurencji roczniki 2011,
10.20 - start konkurencji roczniki 2010,
10.40- start konkurencji roczniki 2009,
11.00 - start konkurencji rocznik 2008,
11.15 - start konkurencji rocznik 2007,
11.30 - start konkurencji rocznik 2006,
11.45 – start konkurencji rocznik 2005 i starsi;
12.10 – dekoracja zwycięzców.
Około 13.00 – Losowanie nagród rzeczowych
Starty w poszczególnych stylach i seriach odbywać się będą
od najmłodszego do najstarszego rocznika.

VI. Obowiązuje ręczny pomiar czasu
Start do wszystkich konkurencji odbywać się będzie z wody.

ZAWODY ZOSTANĄ ROZEGRANE ZGODNIE
Z PRZEPISAMI PZP
VII. W przypadku osiągnięcia takiego samego czasu, odbędzie
się bezpośredni wyścig na dystansie, celem wyłonienia
lepszego rezultatu.
VIII. Zawody zabezpieczać będą organizatorzy, nauczyciele
wychowania fizycznego oraz ratownicy stanowiący kadrę
pływalni „Wodnik”.
IX. Każdy z zawodników może złożyć protest na ręce Sędziego
Głównego. Protest powinien zostać złożony przez zawodnika w
ciągu 15 minut od zakończenia danego wyścigu.
X. Decyzja podjęta w tej sprawie przez Sędziego Głównego
i Organizatora zawodów jest ostateczna.
XI. Za wypadki zaistniałe na trasie zawodów z winy zawodników
lub osób towarzyszących oraz za rzeczy pozostawione bez
opieki organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
XII. W sprawach spornych dotyczących imprezy decyduje
Sędzia Główny zawodów.
XIII. Organizator nie ubezpiecza uczestników
od nieszczęśliwych wypadków.
XIV. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie będzie
uznawana przez organizatora za wytłumaczenie.
XV. Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną
odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń
w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń
losowych.
XVI. Na terenie pływalni, przy niecce basenowej, przebywają
wyłącznie zawodnicy, sędziowie i organizatorzy. Wszystkie
osoby towarzyszące i kibice przebywają na antresoli.
XVII. Jeden uczestnik zawodów może brać udział
w dwóch wybranych stylach pływackich.
XVIII. Uczestnik który cierpi na chorobę serca, padaczkę,
cukrzycę itp. ma obowiązek zgłosić się do organizatora imprezy
przed rozpoczęciem wyścigu.
Więcej informacji na temat imprezy:
Grójecki Ośrodek Sportu "Mazowsze", tel. 508 339 239
e-mail: sport@gosmazowsze.pl

