OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
W GORLICACH
38-300 Gorlice, ul. Sportowa 9,
tel/fax: (018) 352 69 70 lub 605 232 730
www.osir.gorlice.pl , e-mail: dzialsportu@osir.gorlice.pl
NIP: 738-000-71-00, REGON 000690401
Bank BGŻ 84 2030 0045 1110 000 0160 8890

Gorlice, 2017-03-07
OSiR – 4121/9/2017

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
OTWARTE MISTRZOSTWA GORLIC W PŁYWANIU
GORLICE 22.04.2017 r.
/ REGULAMIN /
1. Organizator.
Urząd Miasta w Gorlicach
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach
2. Termin i miejsce zawodów.
22 kwietnia 2017 r.(sobota) godz. 10.00 – Pływalnia Fala w Gorlicach, ul. Sportowa 2.
3. Dane techniczne pływalni.
Niecka pływalni 25 m, temp. wody 27 st. C, pomiar czasu ręczny.
4. Kategorie wiekowe (kobiet i mężczyzn), program zawodów, konkurencje.
Gr. I – dzieci, rocznik 2006 i młodsi

50 m – styl dowolny
50 m – styl grzbietowy
50 m – styl klasyczny

Gr. II – młodzik, rocznik 2005-2004

50 m - styl dowolny
50 m – styl grzbietowy
50 m – styl klasyczny

Gr. III – junior młodszy, rocznik 2003-2002-2001

50 m – styl dowolny
50 m – styl grzbietowy
50 m – styl klasyczny

Gr. IV – junior, senior, rocznik 2000 i starsi

50 m – styl dowolny
50 m – styl grzbietowy
50 m – styl klasyczny

Kategoria OPEN
/ bez podziału na kategorie wiekowe /
Program zawodów
Godz.
9.20 – 9.45

9.55

100 m – styl dowolny
100 m - styl motylkowy
100 m – styl zmienny

weryfikacja zgłoszeń
rozgrzewka - niecka 25 m, (po godz. 10.00 – niecka dolna)
skoki do wody – tor 5,6
otwarcie zawodów

4.1
4.3
4.5
4.7
4.9.
4.11
4.13
4.15
4.17
4.19
4.21
4.23
4.25
4.27
4.29

Kobiety
100 m dowolny OPEN
50 m grzbietowy DZ
50 m grzbietowy MŁ
50 m grzbietowy J.MŁ
50 m grzbietowy J + S
100 m motylkowy OPEN
50 m dowolny DZ
50 m dowolny MŁ
50 m dowolny J.MŁ
50 m dowolny J + S
50 m klasyczny DZ
50 m klasyczny MŁ
50 m klasyczny J.MŁ
50 m klasyczny J + S
100 m zmienny OPEN

4.2
4.4
4.6
4.8
4.10
4.12
4.14
4.16
4.18
4.20
4.22
4.24
4.26
4.28
4.30

Mężczyźni
100 m dowolny OPEN
50 m grzbietowy CHŁ
50 m grzbietowy MŁ
50 m grzbietowy J.MŁ
50 m grzbietowy J + S
100 m motylkowy OPEN
50 m dowolny CHŁ
50 m dowolny MŁ
50 m dowolny J.MŁ
50 m dowolny J + S
50 m klasyczny CHŁ
50 m klasyczny MŁ
50 m klasyczny J.MŁ
50 m klasyczny J + S
100 m zmienny OPEN

Program minutowy z podziałem uczestników na serie i tory w poszczególnych stylach
zostanie podany po zamknięciu listy zgłoszeń w dniu 21.04.2017 r. na stronie
www.osir.gorlice.pl
Zawodnik ma prawo do trzech startów na dowolnych dystansach. Zawody rozgrywane będą
w seriach na czas. Rozstawienie do serii wg podanych czasów na zgłoszeniach.

5. Warunki uczestnictwa, zgłoszenia, wpisowe:
Prawo startu mają zawodnicy zgłoszeni indywidualnie i zbiorowo (kluby sportowe,
organizacje itd.) w terminie do dnia 19.04.2017 r. godz. 10.00.
Przy zgłoszeniu indywidualnym uczestnik wypełnia kartę zgłoszeniową wg wzoru OSiR –
karty dostępne w kasach krytej pływalni. Osoby niepełnoletnie dodatkowo muszą posiadać
pisemną zgodę rodziców (opiekunów). Zgłoszenia zbiorowe przesyłają kluby, organizacje KF
do Działu Sportu OSiR – tel./ fax. 018 – 3526970 wew. 14, 605232730 lub elektronicznie na
adres: dzialsportu@osir.gorlice.pl wg wzoru:
LP.

Nazwisko i imię

Klub
Miejscowość

Rok
urodzenia

Konkurencja
dystans, styl

Najlepszy
wynik
2016/2017

1.
Wszystkich uczestników obowiązuje wpisowe 5 zł za start na każdym dystansie płatne: przy
zgłoszeniach indywidualnych w kasach krytej pływalni, przy zbiorowych na konto BGŻ 84
2030 0045 1110 0000 0160 8890 z dopiskiem zawody pływackie.

6. Nagrody.
Za zajęcie miejsc 1-3 na dystansach 50 m w stylu dowolnym, grzbietowym i klasycznym
medale, dyplomy i nagrody rzeczowe.
Na dystansach 100 m w stylu dowolnym, motylkowym i zmiennym za zajęcie miejsc 1-3
nagrody finansowe (I – 200 zł, II – 150 zł, III – 100 zł), medale i dyplomy.
Kolejność wręczenia nagród zostanie podana w programie minutowym po zamknięciu listy
zgłoszeń.
7. Postanowienia końcowe.
- koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy
- rozgrzewka przed startem 9.30 – 9.50, w trakcie zawodów na basenie dolnym (małym),
- interpretacja regulaminu przysługuje organizatorom, w sprawach sportowych –
sędziemu głównemu, organizacyjnych – kierownikowi zawodów,
- wyniki z poszczególnych stylów będą wywieszane na tablicy wyników
- karty zgłoszeniowe bez wpisowego nie będą przyjmowane
- szczegółowych informacji udziela Dział Sportu OSiR tel. 018 352 69 70 lub 605232730.
Dyrektor OSiR
Mariusz Duszowicz

