Regułamin
23 sesja zawodów pływackich
„Görlitzer Sprintmeeting“

zorganizowana przez
klub pływacki
„SV Lok Görlitz e.V.”
w dniu
26 września 2015 roku
w basenie krytym
„Neiße-Bad“ w Görlitz

Organizator:

klub pływacki „SV Lokomotive Görlitz e.V.“
identifikator Niemieckiego Związku Pływackiego: ID – Nr. 3337

Miejsce zawodów:

Neiße-Bad Görlitz, Pomologische Gartenstr. 20, 02826 Görlitz
- sześć torów, rozdzielone przez falołamiące sznury
- wymiar basenu: 25 m x 16 m
- głębokość wody 2,00 m do 3,85 m
- automatyczny stoper elektroniczny typu „OMEGA ARES”
- temperatura wody: ok. 27°C

Termin zawodów:

26.09.2015

Wstęp / rozgrzewka:

godz. 10:00

Posiedzenie sędziów :

godz. 10:30

Rozpoczęcie zawodów:

godz. 11:00

1. Kolejność startów

Blok 1:
WK1
100m styl zmienny
WK2
100m styl zmienny
WK3
50 m styl klasyczny
WK4
50 m styl klasyczny
pojedynki sprinterskie
WK5
50 m styl motylkowy
WK6
50 m styl motylkowy
WK7
sztafeta 4x50m styl dowolny
WK8
sztafeta 4x50m styl dowolny
WK9
sztafeta 4x50m styl dowolny

dziewczęta/kobiety
chłopcy/mężczyźni
dziewczęta/kobiety
chłopcy/mężczyźni
ćwierćfinał
dziewczęta/kobiety
chłopcy/mężczyźni
mieszany
mieszany
mieszany

rocznik
rocznik
rocznik
rocznik

2005 i starsze
2005 i starsi
2005 i starsze
2005 i starsi

rocznik
rocznik
rocznik
rocznik
rocznik

2005 i starsze
2005 i starsi
2005 do 2003
2002 do 2000
1999 i starsi

Blok 2:
(Rozpoczęcie:1/2 godziny po zakończeniu bloku 1)
WK10
50 m styl grzbietowy
dziewczęta/kobiety
WK11
50 m styl grzbietowy
chłopcy/mężczyźni
pojedynki sprinterskie
półfinał
WK12
50 m styl dowolny
dziewczęta/kobiety
WK13
50 m styl dowolny
chłopcy/mężczyźni
intermedium
sztafeta 4x25m na kole pływackim
pojedynki sprinterskie
finał
WK14
sztafeta 4x50m styl zmienny
mieszany
WK15
sztafeta 4x50m styl zmienny
mieszany
WK16
sztafeta 4x50m styl zmienny
mieszany

rocznik 2005 i starsze
rocznik 2005 i starsi
rocznik 2005 i starsze
rocznik 2005 i starsi
bez ograniczeń wiekowych
rocznik 2005 do 2003
rocznik 2002 do 2000
rocznik 1999 i starsi

2. ogólne zasady
a) Uprawnieni do udziału w zawodach są osoby będące członkiem związku członkowskiego w FINA
względnie klubu sportowego członkowskiego FINA, oprócz tego również osoby będących członkiem
klubu sportowego członkowskiego Związku krajowego należącego do Niemieckiego Związku
Pływackiego (DSV).Obowiązują następujące przepisy dot. zawodów Związku Pływackiego (DSV):
(Wettkampfbestimmungen - WB, Ordynacja Prawa (Rechtsordnung - RO), Ordynacja antidopingowe
(Anti-Doping Ordnung - ADO oraz Ordynacja dot. licencje uprawniające do udziału na zawodach
(Wettkampflizenzordnung -WLO), des DSV. W stosunku do osób niepełnosprawnych posiądających
odpowiedni atest klasyfikacji należy stosować dodatkowo regulamin Niemieckiego Związku Sportu dla
Osób Niepełnosprawnych (WB des Deutschen Behindertensportverbandes - DBS)) anzuwenden.
Zawodnicy rocznika 2005 mogą startować do 5 razy w ciągu całych zawodów w konkurencjach
indywidualnych i sztafetowych łącznie. Zastosuje się zasadę jednego startu.
b) Zgłoszenie zawodników następuje za pomocą aktualnych formularzy (Meldeliste DSV Form 102
und Meldebogen DSV Form 101), możliwie drogą e-mailową dodatkowo w formacie „DSV-Format 5“,
Zgłoszenie zawodników należy dokonać dnia 19.09.2015 r. (sobota) na niżej podany adres:

Birgit Illing
Klingewalde 43a
D - 02828 Görlitz
e-mail: lokgoerlitz-schwimmen@web.de
tel.: +49 3581 41 26 75
Kluby sportowe z zagranicy mogą używać europejski format danych.
Wraz z zgłoszeniem dany klub potwierdza wobec organizatora zawodów aktualną zdolność swoich
zawodników do udziału w zawodach pod względem zdrowia; odpowiednie zaświadczenia z badania
lekarskiego nie może być starsze niż 12 miesięcy. Również zapewnia, iż zgłoszeni zawodnicy
zarejestrowani w Niemieckim Związku Pływackim DSV bądź w związku zorganizowanym w FINA bądź
zorganizowanym w takim związku. W przypadku braku jakiegokolwiek z tych potwierdzeń zgłoszenie
będzie odrzucone.
c) Opłata startowa (zarówno w konkurencjach jak indywidualnych i sztafetowych) wynosi 3,50 € od
każdego zgłoszonego startu. Zapłata nastąpi zgodnie z listą zgłoszeń przelewem na rachunku
bieżącym klubu pływackiego SV Lok Görlitz e.V.:
IBAN: DE94 8707 0024 0841 1183 00
BIC:
DEUTDEDBCHE
Deutsche Bank PGK AG Görlitz
tytułem: Meldegeld-Sprintmeeting-[nazwa klubu]
Zgłoszenia uwzględnia się dopiero po przypływie zapłaty.
W konkurencjach WK 7/8/9/14/15/16 w każdej sztafecie z czterech zawodników musi startować co
najmniej jeden żeńskiej i jeden męskiej płci. Zawodnicy sztafet należy zgłosić w dniu zawodów
podając nazwisko, imię oraz rocznik
d) Zawodnicy startują zgodnie z czasem wynikającym z zgłoszenia a nie rocznikiem.
W konkurencjach WK1/2/3/4/5/6/10/11/12/13 punktacja nastąpi oddzielne od rodzaju płci i rocznika
(2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001-2000 / 1999-1998 / 1997 i starsi).
Za miejsca 1 - 3 przyznaje się medale.
Za miejsca 1 - 6 przyznaje się dyplomy.
W konkurencjach WK 7/8/9/14/15/16 trzy pierwsze miejsca rozdaje się medale i dyplomy.
Zwycięzcy finałów sprinterskich nagradza się pucharami
Oprócz tego można wygrać nagrody rzeczowe (tzw. premie).

e) pojedynek sprinterski: w każdej kategorii wiekowej (2005-2003, 2002-200, 1999 i starsi) osiem
najszybszych zawodników w konkurencji 100 m w stylu zmiennym (WK 1 i 2) kwalifikują się do
ćwierćfinału rozgrywającym się w systemie k.o. w następujący sposób: pierwszy ściga się z ósmym,
drugi z siódmym, trzeci z szóstym a czwarty z piątym. Styl wylosuje się bezpośrednio przed startem
danej eliminacji. Półfinał i finał rozgrywa się odpowiednio.

f) intermedium: Brać udział może każdy, zarówno zawodnicy jak i opiekunowie jak i inni bez względu
na płeć. Drużyna sztafetowa składa się z czterech uczestników, pływają po kolei po 25 metrów w kole
pływackim (ręce muszą wystawać ponad kołem pływackim). Koło przed każdą zmianą oraz na mecie
musi dotknąć ściany basenu
Zgłoszenie uczestników nastąpi w dniu zawodów. Udział w intermedium nie podlega opłacie. Za
miejsca 1 do 6 przyznaje się nagrody.
W konkurencjach WK 7/8/9/14/15/16 za trzy pierwsze miejsca rozdaje się medale i dyplomy.
g) Zawody pływackie są zgłoszone do potwierdzenia przez Saski Związek Pływacki.
h) W basenie zabrania się użycia butelek ze szkła, w samym basenie nie wolno jeść. Podczas
zawodów wszystkich zawodników, trenerów i gości zaprasza się do skorzystania z naszego bufetu w
„kafeterii“
i) Za rzeczy zagubione nie odpowiada ani organizator zawodów ani właściciel basenu. Za szkody na
basenie lub jego wyposażenia odpowiada klub sprawcy.

Görlitz, dnia 08.04.2015 r.

Ringolf Herzog
prezez zarządu klubu

Birgit Illing
sekretarz ds. pływania - członek rozszerzonego zarządu klubu

