
Klub Pływacki Ciechanów
ul. 17 Stycznia 60 B
06 – 400 Ciechanów
tel. 507 – 709 – 333
e-mail: ciechanowkp@gmail.com

I MISTRZOSTWA MAZOWSZA W PŁYWANIU
POD PATRONATEM

PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW

1. Cel zawodów:

 popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży,
 promocja miasta Ciechanów i obiektów MOSiR,
 integracja klubów pływackich.

2. Organizatorzy:

 Klub Pływacki Ciechanów,
 Urząd Miasta Ciechanów,
 MOSiR Ciechanów.

3. Termin i miejsce zawodów:

17.02.2018 r. (sobota)
Kryta pływalnia „U Ciecha” - ilość torów: 6
ul. 17 Stycznia 60 B - temperatura wody: 27oC
06 – 400 Ciechanów - pomiar czasu: elektroniczny

4. Uczestnictwo:

W  zawodach  mogą  uczestniczyć  zawodnicy  posiadający  ważne  badania
lekarskie w następujących kategoriach wiekowych:

 I BLOK: 2010 i młodsi, 2009, 2008, 2007, 2006;
 II BLOK: 2005 i młodsi (tylko 2006, 2007, 2008), 2004, 2003, 2002 i starsi.

6. Zgłoszenia do zawodów:

Zgłoszenia  do  zawodów  prosimy  przesyłać  drogą  elektroniczną  na  adres:
zawody@wmozp.pl wypełnione  w  Entry  Edytorze  w  nieprzekraczalnym  terminie
do dnia 14.02.2018 r. Zmiany będą przyjmowane do dnia 16.02.2018 r. do godz. 1200.
Po tym terminie opłaty będą pobierane według ilości wcześniejszych zgłoszeń. Brak
możliwości szybkich zgłoszeń lub zmian w dniu zawodów.

mailto:zawody@wmozp.pl
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S
P
O
N
S  Buduj z RolBud'em… zyskuj
O           komfort, jakość, bezpieczeństwo.
R           
Z    Urząd Miasta Ciechanów
Y   Chce się żyć !!!

                                

Powiat
Ciechanowski

Zapraszamy !!!
   Najlepsze Centrum Obsługi Pojazdów
        w mieście Ciechanów...
       Sezam zawsze otwarty,

          pełny profesjonalizmu...

    

  Z nami sport
 jest przyjemnością… Kiedy jesteś w grodzie Ciecha...
   już MacJack na Ciebie czeka !!!

        
       

                   
       Każda biesiada

         jest czymś wyjątkowym…
           Sprawdź nasze menu !

  
      

  Transport krajowy i międzynarodowy
                  Zawsze bezpiecznie i na czas...

 Projekt, montaż, serwis…
  Producent wyposażenia sklepowego

Z Nami
Każdy
Pływać
Chce

  , z miłości do pływania…



7. Program zawodów:

Rozgrzewka – godz. 800 - 845

I BLOK godz. 900 – zawodnicy 2010 i młodsi, 2009 (25m), 2008, 2007, 2006 (50m, 100mZM):

Lp. DZIEWCZĘTA Lp. CHŁOPCY

1. 25 grzbietowy (2010 i młodsi, 2009) 2. 25 grzbietowy (2010 i młodsi, 2009)

3. 50 grzbietowy 4. 50 grzbietowy

5. 25 klasyczny (2010 i młodsi, 2009) 6. 25 klasyczny (2010 i młodsi, 2009)

7. 50 klasyczny 8. 50 klasyczny

9. 25 dowolny (2010 i młodsi, 2009) 10. 25 dowolny (2010 i młodsi, 2009)

11. 50 dowolny 12. 50 dowolny

13. 50 motylkowy 14. 50 motylkowy

15. 100 zmienny 16. 100 zmienny

17. 4 x 25 dowolny (2010 i młodsi/2009) 18. 4 x 25 dowolny (2010 i modsi/2009)

19. 4 x 50 dowolny (2008/2007, 2006) 20. 4 x 50 dowolny (2008/2007, 2006)

Rozgrzewka – godz. 1230 - 1315

II BLOK godz. 1330 – zawodnicy 2005 i młodsi (tylko 2006, 2007, 2008), 2004, 2003, 2002 i starsi:

Lp. DZIEWCZĘTA Lp. CHŁOPCY

21. 100 dowolny 22. 100 dowolny

23. 100 klasyczny 24. 100 klasyczny

25. 100 motylkowy 26. 100 motylkowy

27. 100 grzbietowy 28. 100 grzbietowy

29. 200 zmienny 30. 200 zmienny

31. 400 dowolny 32. 400 dowolny

33. 200 grzbietowy 34. 200 grzbietowy

35. 400 zmienny 36. 400 zmienny

37. 200 klasyczny 38. 200 klasyczny

39. 800 dowolny 40. 800 dowolny

8. Zasady finansowania:

 koszty organizacyjne pokrywa organizator,
 opłata  startowa  wynosi  40  zł  od  każdego

zawodnika  –  płatna  w  biurze  zawodów
przed zawodami.



9. Informacje techniczne:

Zawodnicy  zostaną  rozstawieni  seriami  według  czasów  wpisanych
w  zgłoszeniu.  Zawody  będą  rozgrywane  według  przepisów  FINA i  PZP,  starty
odbywać się będą „na zakładkę”. Zawodnicy zobowiązani są do używania strojów
pływackich  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  mają  prawo  startu
w 3 konkurencjach indywidualnych + sztafeta (zawodnicy I bloku) i 4 konkurencjach
indywidualnych  (zawodnicy  II  bloku).  W  sprawach  nie  objętych  regulaminem
decyduje  Sędzia  Główny  Zawodów  w  porozumieniu  z  Organizatorem.
Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  godziny  rozpoczęcia  II  bloku
zawodów, w przypadku przedłużania się czasu trwania bloku I. W czasie rozgrzewki
tor  nr  1  będzie  torem jednokierunkowym do wykonywania  startów (opiekunowie
drużyn proszeni są o pilnowanie porządku i dbanie o bezpieczeństwo na torze 1). Dla
pierwszych  trzech  zawodniczek/zawodników  w  każdej  konkurencji  i  kategorii
wiekowej zostaną wręczone medale. Dyplomy otrzymają zawodnicy z miejsc 1 - 6.
Dla najlepszych zawodników i  zawodniczek sklasyfikowanych w każdej  kategorii
wiekowej, według punktacji FINA, za 2 najlepsze starty – zawodnicy I BLOKU oraz
3 najlepsze starty – zawodnicy II BLOKU, zostaną wręczone statuetki oraz nagrody
rzeczowe. W każdym bloku zawodów klasyfikacja najlepszych zawodników liczona
jest oddzielnie. Zawodnicy kategorii wiekowej 2010 i młodsi, 2009 mogą startować
tylko w konkurencjach na 25 m. W sztafetach 2010 i młodsi/2009 oraz 2008/2007
proporcja startujących rocznikowo zawodników jest dowolna. W sztafetach rocznika
2006  dopuszcza  się  do  startu  zawodników  młodszych.  Listy  startowe  zostaną
zamieszczone  dzień  przed  zawodami  na  stronie  www.megatiming.pl.  Dekoracje
zawodników będą przeprowadzane w trakcie trwania zawodów. Odprawa techniczna
odbędzie się w dniu zawodów w sali konferencyjnej (I piętro) o godz. 830. Podczas
zawodów  będzie  rozstawione  stoisko  ze  sprzętem  pływackim  firmy
AQUA-SPORT.net. Istnieje możliwość rezerwacji miejsc noclegowych i posiłków w
hotelu „Olimpijskim”. Zgłoszenia pod numerem tel. 23 672-20-12 lub 23 672-20-13.

ZAPRASZAMY DO CIECHANOWA:

 

http://www.megatiming.pl/

