OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
W GORLICACH
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Gorlice, 2017-05-08
OSiR – 4121/13/2017

REGULAMIN
INDYWIDUALNEJ LIGI PŁYWACKIEJ
IV RZUT
GRAND PRIX GORLIC – 2016/2017
1. Organizator.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach
2. Termin i miejsce.
IV runda - 26.05.2017 r. (piątek) godz. 17.00
Kryta pływalnia „Fala“ – OSiR Gorlice, ul. Sportowa 2
3. Uczestnictwo, kategorie wiekowe, zgłoszenia, wpisowe.
W Lidze Pływackiej Grand Prix Gorlic edycja 2016/2017 mają prawo startu
uczniowie
szkół
wszystkich typów z województwa małopolskiego
i podkarpackiego. Do startu w jednej kategorii wiekowej dopuszcza
się maksymalnie 36 uczestników - decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia do IV rzutu w terminie do 24.05.2017 r. po wypełnieniu kart dostępnych
w
kasach
krytej
pływalni
lub
pocztą
elektroniczną
na
adres
dzialsportu@osir.gorlice.pl
Kategorie wiekowe:
Grupa I - dziewczęta młodsze/chłopcy młodsi
Grupa II - dziewczęta/chłopcy
Grupa III - młodziczka/młodzik
Grupa IV - juniorka młodsza/junior młodszy
Grupa V - juniorka/junior

-

rocznik 2008 i młodsi
rocznik 2007-2006
rocznik 2005-2004
rocznik 2003- 2002-2001
rocznik 2000–1999-1998-1997

4. Program zawodów.
Grupa I - 50 m styl dowolny
50 m styl grzbietowy
50 m styl klasyczny

Grupa II-V - 50 m styl dowolny
50 m styl grzbietowy
50 m styl klasyczny
50 m styl motylkowy

Każdy zawodnik ma prawo do trzech startów w jednej rundzie.

5. Punktacja.
Organizator prowadzi punktację dla uczestników Ligi Pływackiej Grand Prix Gorlic
według następującego klucza za każdy styl:
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Do wyniku końcowego zalicza się punkty za 9 najlepszych startów z czterech rzutów
ligi. Przy równej ilości punktów o miejscu decyduje lepszy wynik w stylu dowolnym
według tabeli FINA.

6. Przepisy techniczne.
- pływalnia 25 m, temp. wody 27  C
- pomiar czasu ręczny
- rozstawienie do I rundy wg czasów podanych na karcie zgłoszeń
- rozstawienie w rundach 2-4 wg wyników rundy poprzedniej
- zawody przeprowadzone będą seriami na czas od serii A
- rozgrzewka 30 minut przed zawodami na niecce głównej, tor szósty jednokierunkowy
/ skoki do wody /
- w trakcie zawodów rozgrzewka na niecce dolnej
7. Nagrody.
Wręczenie nagród dla uczestników po zakończeniu zawodów dniu 26.05.2017 r. za
zajęcie miejsc 1-6 dyplomy, za 1-3 trofea sportowe, nagrody rzeczowe oraz karnety.
8. Zasady finansowania, wpisowe.
- koszty organizacyjne i zakupu nagród pokrywa organizator.
- wpisowe do zawodów wynosi 10 zł od uczestnika za każdy rzut płatne gotówką
przy zapisach w kasach krytej pływalni lub przelewem na konto bankowe BGŻ
84 2030 0045 1110 0000 0160 8890 przy zgłoszeniach pocztą elektroniczną.
9. Postanowienia końcowe.
- interpretacja regulaminu przysługuje organizatorowi
- podczas zawodów obowiązuje przepisy PZPŁ.
- dodatkowych informacji udziela Dział Sportu OSiR tel. 18 352 69 70.
Organizator

