Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Miasta Bochnia
Bochnia – 9 czerwca 2011 r.
1. Miejsce zawodów: Kryta Pływalnia im. Jana Kota w Bochni, ul. Św. Leonarda 34
pływalnia: 25m
ilość torów 6
temp. wody: 27oC
2. Termin zawodów: 9 czerwca 2011 r.
3. Organizator zawodów: Kryta Pływalnia im. Jana Kota w Bochni oraz T.S. PŁYWAK Bochnia
4. Zasady uczestnictwa:
każdy zawodnik ma prawo do dwóch startów indywidualnych
opłata startowa 3 zł od zawodnika
5. Program zawodów:
BLOK I – Przedszkola oraz Szkoły Podstawowe klasy od 1 do 4
8.30 – 9.00 – rozgrzewka
9.00 – zawody
• Przedszkola K/M 25 dowolnym
• Szkoły Podstawowe
Klasy 1-2 K/M 25 dowolnym, 25 grzbietowym
Klasy 3-4 K/M 25 dowolnym, 25 grzbietowym
BLOK II - Szkoły Podstawowe klasy od 5 do 6 oraz Gimnazja i kategoria OPEN
11.00 – 11.30 – rozgrzewka
11.30 – zawody
• Szkoły Podstawowe
Klasy 5-6 K/M 50 dowolnym, 50 grzbietowym
• Gimnazja
Klasy 1-3 K/M 50 dowolnym, 50 grzbietowym
• Kategoria OPEN
K/M 50 motylkowym, 100 zmiennym
6. Zgłoszenia do zawodów: zgłoszenia należy dostarczyć na adres poczty elektronicznej:
plywakbochnia@op.pl w terminie do: 6 czerwca 2011 r. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie
będą brane pod uwagę. Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia, dystans i
konkurencje.
7. Regulamin zawodów:
Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZP i FINA
Zawody przeprowadzane są seriami na czas, z podziałem na kategorie wiekowe
8. Regulamin rozgrzewki:
Tor 1 jest torem jednokierunkowym, przeznaczonym na skoki do wody
Skoki do wody w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów
9. Nagrody:
Dyplomy dla wszystkich uczestników Zawodów
Za miejsca od I do III - medale w każdej konkurencji indywidualnej i kategorii wiekowej
Za miejsca I – puchary w każdej konkurencji indywidualnej i kategorii wiekowej
10. Postanowienia końcowe:
za dyscyplinę i porządek w trakcie zawodów odpowiadają nauczyciele i trenerzy, którzy są
zobowiązani do posiadania pisemnej zgody rodziców na udział dzieci w zawodach
zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
informacje o zawodach, lista zgłoszonych zawodników, a także wyniki będą dostępne na
stronie: www.basenbochnia.pl
po opublikowaniu listy zgłoszonych zawodników nie będą możliwe żadne zmiany
za wyjątkiem skreśleń
w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje sędzia główny

