
Regulamin Zawodów Pływackich Aglomeracji Wałbrzyskiej
O Puchar „WODNIKA”

Miejsce zawodów: 
Basen przy Zespole Szkół nr 4 ul. Dr A. Sokołowskiego 75 Wałbrzych

Data zawodów: 
07.11.2015/sobota/ godzina 8.30 

Organizator:
Aqua Zdrój Wałbrzych i Szkółka Pływacka „WODNIK”

Cel zawodów: 
Rywalizacja sportowa między klubami
Promocja pływania wśród młodzieży
Integracja środowiska pływackiego Aglomeracji Wałbrzyskiej

Zgłoszenia: 
do godziny 20.00  04 listopada 2015 - środa/ proszę nie przekraczać terminu/
na adres e-mail: AlfredG@interia.pl
W  dniu  zawodów  nie  przyjmujemy  zgłoszeń  nowych  zawodników  ani  zmian  
konkurencji. Wykreślenia zgłoszonych zawodników do 06 listopada 2015r.
Prosimy o zgłoszenia drużyn do 40 zawodników. Mamy ograniczoną ogólną liczbę 
zawodników do 220 w związku z tym liczy się  kolejność zgłoszeń. Gospodarz  
zastrzega sobie prawo zgłoszenia liczniejszej drużyny.

Zawody  zostaną  rozegrane  seriami  na  czas  w  poszczególnych  kategoriach  
wiekowych z podziałem na dziewczęta i chłopców.

Starty rozegrane będą w 8 kategoriach wiekowych:
rocznik 2008 i młodsi 25m stylem dowolnym i grzbietowym
rocznik 2007 25m stylem dowolnym i grzbietowym
rocznik 2006 50 m stylem dowolnym, grzbietowym, klasycznym 

i motylkowym
rocznik 2005 50m stylem dowolnym, grzbietowym, klasycznym 

i motylkowym
rocznik 2004 50m stylem dowolnym, grzbietowym, klasycznym 

i motylkowym
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rocznik 2003 50m stylem dowolnym, grzbietowym, klasycznym i motylkowym
rocznik 2000-2002/gimnazjum/ 50 m stylem dowolnym, grzbietowym, klasycznym 

motylkowym
rocznik 1999 /liceum/ i starsi     100 m stylem zmiennym i 50 m stylem motylkowym
KATEGORIA OPEN                        100 m stylem dowolnym

Sztafeta 4x50m stylem dowolnym szkoła podstawowa /2 chłopców i 2 dziewczynki/
Sztafeta 4x50m stylem dowolnym gimnazjum /2 chłopców i 2 dziewczynki/

Każdy zawodnik może wziąć udział  w 2 konkurencjach i dodatkowo w sztafecie oraz
kategorii open.

Klasyfikacja: 
- zawodnicy zostaną sklasyfikowani na podstawie uzyskanych czasów /pomiar
  czasu automatyczny/ dystans 25 m pomiar czasu ręczny.

  - klubowa na podstawie klasyfikacji medalowej  I m-5 pkt  II m-3 pkt  III m-1 pkt

Nagrody:
W  zawodach  3  najlepsi  zawodnicy  w  poszczególnych  kategoriach  zostaną  
uhonorowani pamiątkowymi dyplomami i medalami.
Puchary dla najlepszych klubów.
Dodatkowo Puchar dla rekordzisty i rekordzistki na 100m stylem dowolnym 
w kategorii OPEN.

W  sprawach  spornych  nieobjętych  regulaminem  decyduje  Komisja  Sędziowska  po
zasięgnięciu opinii trenerów startujących klubów.

Opłata startowa wynosi 20zł od każdego zgłoszonego zawodnika płatna na miejscu:

Harmonogram zawodów:

godzina 8.30 
przyjmowanie klubów na basenie

godzina 9.00 
odprawa techniczna trenerów

godzina 9.00
 rozgrzewka w wodzie

godzina 9.30 
   otwarcie zawodów



godzina 9.45   
rocznik 2008 i młodsi 25 m stylem dowolnym
rocznik 2007 25 m stylem dowolnym
rocznik 2006 50 m stylem dowolnym,
rocznik 2005 50 m stylem dowolnym, 
rocznik 2004 50 m stylem dowolnym,
rocznik 2003 50 m stylem dowolnym,
rocznik 2000-2002 50 m stylem dowolnym

godzina 11.00
rocznik 2008 i młodsi 25 m stylem grzbietowym
rocznik 2007 25 m stylem grzbietowym
rocznik 2006 50 m stylem grzbietowym
rocznik 2005 50 m stylem grzbietowym
rocznik 2004 50 m stylem grzbietowym
rocznik 2003 50 m stylem grzbietowym
rocznik 2000-2002 50 m stylem grzbietowym
rocznik 1999 i starsi 100 m stylem zmiennym

godzina 12.15
rocznik 2006 50 m stylem klasycznym
rocznik 2005 50 m stylem klasycznym
rocznik 2004 50 m stylem klasycznym
rocznik 2003 50 m stylem klasycznym
rocznik 2000-2002 50 m stylem klasycznym

godzina 13.00
rocznik 2006 50 m stylem motylkowym
rocznik 2005 50 m stylem motylkowym
rocznik 2004 50 m stylem motylkowym
rocznik 2003 50 m stylem motylkowym
rocznik 2000-2002 50 m stylem motylkowym
rocznik 1999 i starsi 50 m stylem motylkowym

godzina 13.45
KATEGORIA OPEN 100 m stylem dowolnym

godzina 14.20
Sztafeta 4x50 m stylem dowolnym szkoła podstawowa /2 chłopców 
i 2 dziewczynki/
Sztafeta 4x50 m stylem dowolnym gimnazjum /2 chłopców i 2 dziewczynki/.

godzina 14.45 
Dekoracja zawodników i klubów oraz zakończenie zawodów


