KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
WOJEWÓDZKIEJ LIGI MIAST OPOLSZCZYZNY
IV TURA SEZONU 2015/2016 Grupa A

1. Organizator zawodów :
Gmina Krapkowice
Krapkowicka Pływalnia „ Delfin” Sp. z o.o.
OOZP w Opolu

2. Termin i miejsce zawodów:
07.05.2016 r. (SOBOTA)

godz. 09.00

Kryta pływalnia w Krapkowicach, ul. Wrzosów 2
Długość pływalni 25 m, ilość torów: 6, pomiar czasu ręczny.
Temp. wody 27°C.

3. Uczestnictwo:
W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy zgłoszeni przez kluby zrzeszone w
Opolskim OZP z roczników 2004 oraz młodszych, posiadających ważną licencję
PZP i aktualne badania lekarskie.

4. Program zawodów:
07.05.2016 r. (sobota)
rozgrzewka: 09.00
uroczyste otwarcie zawodów : 09.50
zawody: 10.00
1.
3.
5.

50 m klasycznym K
2.
50m klasycznym M
100m motylkowym K
4.
100m motylkowym M
Sztafeta 8x50m st. zmiennym mix

5. Zgłoszenie do zawodów:
Zgłoszenia do zawodów wyłącznie drogą elektroniczną przyjmuje Witold Koszil do
dnia 04.05.2016 (godz. 20.00)
e-mail: zawodyoozp@gmail.com programem SPLASH Entry Editor 2008
Zmiany w dokonanych zgłoszeniach polegające na wycofaniu zawodników do dnia
06.05.2016 (do godz. 09.00). Brak wycofania zawodnika spowoduje nałożenie kary
regulaminowej.
Zaproszenie do pobrania na stronie: www.megatiming.pl

6. Zasady finansowania:
Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.
Koszty uczestnictwa pokrywają kluby. Opłata startowa wynosi 20zł za każdego
zgłoszonego zawodnika.

7. Nagrody:
Dyplomy za miejsca 1-3 w każdej konkurencji w każdej kategorii wiekowej.

8. Sposób przeprowadzenia zawodów:
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZP w tym Zasadami
Generalnymi do Wszystkich Regulaminów Zawodów Pływackich i FINA, seriami na
czas.
Odprawa techniczna kierowników ekip o godz. 09.00 na krytej pływalni.

9. Sprawy różne:
Za posiadanie ważnych kart zdrowia sportowca oraz licencji odpowiedzialni są
kierownicy ekip. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny lub
delegat OOZP w ramach kompetencji. Za bezpieczeństwo zawodników podczas
rozgrzewki odpowiadają kierownicy ekip. Tor nr 1 jest torem jednokierunkowym i
służy do skoków startowych. Wyniki zawodów będą dostępne na bieżąco na stronie
www.megatiming.pl
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zwiększenia puli nagród.
Naczelnikiem zawodów jest Bronisław Kisielewski e-mail: kisielb@op.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

