K
Koom
muunniikkaatt O
Orrggaanniizzaaccyyjjnnyy
XXIV Ogólnopolskich Zawodów w Pływaniu Szkół STO
C
Ciieecchhaannóów
w 2233 --2255 m
maarrccaa 22001188rr
 Termin i miejsce zawodów







23.03 – 25.03.2018r. (piątek, sobota, niedziela)



Pływalnia „U-Ciecha” MOSiR w Ciechanowie ul.17 Stycznia 60B.



Długość pływalni – 25m, 6 torów, temperatura wody 27oC



Pomiar czasu – elektroniczny

Organizator


Samodzielne Koło Terenowe Nr 76 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie,



Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie

Uczestnictwo, kategorie wiekowe, konkurencje.


Prawo uczestnictwa w zawodach mają uczniowie szkół podstawowych, szkół podstawowych z
oddziałami gimnazjalnymi, gimnazjów zrzeszonych w STO i innych szkół niepublicznych z
aktualnymi legitymacjami szkolnymi, posiadający aktualne badania lekarskie.
Kategorie wiekowe
Kat. I
Kat. II
Kat. III
Kat. IV



kl. 1-2
kl. 3-4
kl. 5-6-7
gim. i (lub) kl. gimnazjalne

2010-2009
2008-2007
2006-2005-2004
2003, 2002

Zawody zostaną rozegrane w następujących stylach i na następujących dystansach:
Kat. I

25m - styl dowolny, 25m - styl grzbietowy, 25m - styl klasyczny, sztafety
dziewcząt i chłopców 4x25m stylem dowolnym.

Kat. II

indywidualnie wszystkie style po 25m, sztafety dziewcząt i chłopców 4x25m
stylem zmiennym i dowolnym.

Kat. III

indywidualnie wszystkie style po 50m, zmienny 100m, sztafety dziewcząt i
chłopców 4x50m stylem zmiennym i dowolnym.

indywidualnie wszystkie style po 50m, zmiennym 100m, sztafety dziewcząt
i chłopców 4x50m stylem zmiennym i dowolnym.
Szkoła Podstawowa (kat. I, II, III) może zgłosić maksymalnie 36 uczestników, gimnazja lub
oddziały gimnazjalne ze szkół podstawowych (kat. IV) – 14 uczestników.
Kat. IV



rok urodzenia
rok urodzenia
rok urodzenia
rok urodzenia
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Każdy zawodnik może startować w 3 konkurencjach – 2 razy indywidualnie i w sztafecie lub
w 2 sztafetach i 1 indywidualnie.
Zawodnik z wyższej kategorii nie może startować w niższej (dot. startów indywidualnych i sztafet).





Finalistom przed startem będą sprawdzane legitymacje szkolne. W przypadku braku
zawodników w danej kategorii szkoła może wystawić więcej zawodników indywidualnie w
innej kategorii zachowując limit ogólny.



Organizator nie przewiduje startów poza konkurencjami, (wyłączając dodatkowe
konkurencje A,B,C)

Program zawodów:
I dzień Piątek 23.03.2018 r.
8.00 – konferencja techniczna
Blok poranny: rozgrzewka 8.45 – 9.45, otwarcie 10.00, eliminacje godz.10.30

A – konkurencja 25m stylem dowolnym (w wyścigu startują dzieci z niepublicznych przedszkoli –
możliwość startu z deską pływacką).
Dziewczęta:

Chłopcy:

1. 25 m stylem grzbietowym – roczniki 10-09
3. 25 m stylem grzbietowym – roczniki 08-07
5. 50 m stylem grzbietowym – roczniki 06-04
7. 50 m stylem grzbietowym – roczniki 03-02

2. 25 m stylem grzbietowym – roczniki 10-09
4. 25 m stylem grzbietowym – roczniki 08-07
6. 50 m stylem grzbietowym – roczniki 06-04
8. 50 m stylem grzbietowym – roczniki 03-02

I dzień Piątek 23.03.2018 r.
Blok popołudniowy: rozgrzewka 14.45-15.45, eliminacje godz.16:00
Dziewczęta:

Chłopcy:

9. 25 m stylem dowolnym – roczniki 10-09
11. 25 m stylem dowolnym – roczniki 08-07
13. 50 m stylem dowolnym – roczniki 06-04
15. 50 m stylem dowolnym – roczniki 03-02

10. 25 m stylem dowolnym – roczniki 10-09
12. 25 m stylem dowolnym – roczniki 08-07
14. 50 m stylem dowolnym – roczniki 06-04
16. 50 m stylem dowolnym – roczniki 03-02

II dzień Sobota 24.03.2018 r.
Blok poranny: rozgrzewka 8.45-9.45, eliminacje godz.10:00
Dziewczęta:

Chłopcy:

17. 25 m stylem klasycznym – roczniki 10-09
19. 25 m stylem klasycznym – roczniki 08-07
21. 50 m stylem klasycznym – roczniki 06-04
23. 50 m stylem klasycznym – roczniki 03-02
25. 25 m stylem motylkowym – roczniki 08-07
27. 50 m stylem motylkowym – roczniki 06-04
29. 50 m stylem motylkowym – roczniki 03-02

18. 25 m stylem klasycznym – roczniki 10-09
20. 25 m stylem klasycznym – roczniki 08 -07
22. 50 m stylem klasycznym – roczniki 06 -04
24. 50 m stylem klasycznym – roczniki 03-02
26. 25 m stylem motylkowym – roczniki 08-07
28. 50 m stylem motylkowym – roczniki 06-04
30. 50 m stylem motylkowym – roczniki 03- 02

B - Konkurencja 50 m stylem dowolnym (w wyścigu startują trenerzy, nauczyciele,
opiekunowie, rodzice zawodników).
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II dzień Sobota 24.03.2018 r.
Blok popołudniowy: rozgrzewka 14.45-15.45, eliminacje godz.16:00
Dziewczęta:

Chłopcy:

31. 100 m stylem zmiennym – roczniki 06-04
33. 100 m stylem zmiennym – roczniki 03-02
35. 4*25 m stylem dowolnym– roczniki 10-09
37. 4*25 m stylem zmiennym – roczniki 08-07
39. 4*50 m stylem zmiennym – roczniki 06-04
41. 4*50 m stylem zmiennym – roczniki 03-02
43. 4*25 m stylem dowolnym – roczniki 08-07
45. 4*50 m stylem dowolnym – roczniki 06-04
47. 4*50 m stylem dowolnym – roczniki 03-02

32. 100 m stylem zmiennym – roczniki 06-04
34. 100 m stylem zmiennym – roczniki 03-02
36. 4*25 m stylem dowolnym – roczniki 10-09
38. 4*25 m stylem zmiennym – roczniki 08-07
40. 4*50 m stylem zmiennym – roczniki 06-04
42. 4*50 m stylem zmiennym – roczniki 03-02
44. 4*25 m stylem dowolnym – roczniki 08-07
46. 4*50 m stylem dowolnym – roczniki 06-04
48. 4*50 m stylem dowolnym – roczniki 03-02

C – sztafeta mieszana 4*25m stylem dowolnym (w skład sztafety wchodzą uczeń i uczennica z
kat. I oraz dwóch opiekunów) starty odbywają się w kolejności 1-uczeń kat. I; 2 – opiekun
(trener, rodzic lub nauczyciel); 3-uczennica kat. I; 4- opiekun (trener, rodzic lub nauczyciel).
III dzień Niedziela 25.03.2018r.
V blok
rozgrzewka 8.00 - 8.45
wyścigi finałowe konkurencji 1 – 48 - godz. 9.00
 zakończenie zawodów – ok. godz. 14.30.


Punktacja, klasyfikacja, nagrody.

Zawody zostaną rozegrane metodą eliminacji wstępnych i finałów, do których kwalifikuje się 6
zawodników z najlepszymi czasami. Jeżeli w danej kategorii nie będzie 6 zawodników lub sztafetrozegrany będzie automatycznie finał. (w bloku finałowym w niedzielę).
Z wyników konkurencji, indywidualnych i sztafet, prowadzona będzie punktacja wg następującego
klucza:
Indywidualnie
I miejsce – 13 pkt.
II miejsce – 11 pkt.
III miejsce – 10 pkt.
...XII miejsce – 1 pkt.
Sztafety punktowane będą podwójnie:
I miejsce – 26 pkt.
II miejsce – 22 pkt.
III miejsce – 20 pkt.
...XII miejsce – 2 pkt.
Suma uzyskanych punktów w konkurencjach indywidualnych i sztafetach decyduje o miejscu szkoły
w klasyfikacji zespołowej.
Klasyfikacja zespołowa prowadzona będzie w następujących kategoriach:
 Szkoły Podstawowe (kat. I, II, III)
 Gimnazja (należy rozumieć także oddziały gimnazjalne w szkołach podstawowych)
(kat. IV)
 Konkurencje A, B, C nie wliczają się do punktacji ogólnej.
Za zajęcie 3 pierwszych miejsc indywidualnie – medale, dyplomy, w sztafetach –
medale. Dla pierwszych 3 zespołów w punktacji ogólnej – puchary.
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Za zajęcie I miejsca w klasyfikacji generalnej, drużyna otrzymuje puchar „przechodni”.
Obowiązkiem zwycięskiej drużyny jest przekazanie pucharu Organizatorowi na odprawie
technicznej przed zawodami w roku następnym.
 Szczegóły reguluje odrębna umowa zawarta pomiędzy Organizatorem, a zwycięską
szkołą.


Zgłoszenia do zawodów.
Listy startowe należy przesłać do dnia 18 marca 2018r. do godz. 24.00 pocztą elektroniczną

na adres: zawody@wmozp.pl w edytorze!!!
Po tym terminie listy startowe będą zamknięte.
Na odprawie technicznej można jedynie wycofać zawodnika ze startu.
Zgłoszenie w przedstawionej formie winno zawierać:
Nazwisko i imię

Nazwa szkoły

Kowalski Jan

Rok
urodzenia
2007

Sztafeta M

2009-2007

SSP 1

Nr
konkurencji
2
10
36

SSP 1

Nazwa konkurencji
25 m st.
25 m st.
4 x 25 st.

Czas
zgłoszeniowy
0:35.50
0:29.40
2:04.20

W zgłoszeniu obowiązkowo powinien znaleźć się nr telefonu kontaktowego osoby
odpowiedzialnej za zgłoszenie.
UWAGA:
- prosimy o wpisanie czasów z bieżącego roku lub z komunikatu z poprzednich zawodów – BARDZO WAŻNE!

- zmian na listach startowych podczas konferencji technicznej organizator nie przewiduje.


Zamówienia na zakwaterowanie i wyżywienie.


Zamówienia na zakwaterowanie i wyżywienie należy przesłać pocztą elektroniczną (e-mail)
do dnia 8 marca 2018r. według załączonego wzoru, koniecznie z podaniem numeru telefonu i
osoby do kontaktu.
Korekta rezerwacji /pisemna/ do dnia 19 marca 2018r. po tym terminie opłaty będą
pobierane zgodnie z zamówieniem. Korekta może dotyczyć tylko pojedynczych zmian.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. 3 Maja 7 06-400 Ciechanów
tel. 0-23/672-55-01
e-mail – stadion@mosirciech.pl



Organizator zabezpiecza noclegi od dnia 22,03-.25,03,2018r. oraz wyżywienie od kolacji w
dniu 22.03.2018 r. do obiadu 25.03.2018 r.



Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc hotelowych o zakwaterowaniu decyduje
kolejność zgłoszeń.



Płatność: przedpłata w wysokości 30% kosztów od 1 marca do 19 marca 2018 r.
(BGŻ Ciechanów nr 76 1600 1462 1839 0878 5000 0001) MOSiR 06-400 Ciechanów –
ul. 17 Stycznia 60 b. Pozostała kwota gotówką w dniu przyjazdu.
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Miejsce zakwaterowania i wyżywienia – cena osobodnia (nocleg i wyżywienie):
 Hotel Olimpijski i Zacisze – 130 zł
 Zajazd Tur – 115 zł (dla osób z własnym transportem)




Warunki finansowania.


Koszt organizacji zawodów pokrywa organizator.



Koszty uczestnictwa ponoszą szkoły, kluby.



Opłata startowa wynosi 30,00 zł od zawodnika szkoły STO (niezależnie od ilości startów)
uiszczana przed rozpoczęciem zawodów.



Szkoły niezrzeszone w STO – opłata startowa 45,00 zł od zawodnika (niezależnie od ilości
startów)



Dla ekip nie korzystających z wyżywienia i zakwaterowania za pośrednictwem organizatora
opłata startowa wynosi 45,00 zł od zawodnika (niezależnie od ilości startów).



Opłata za komunikaty wynosi 40,00zł



Ostateczną listę startową i wyniki z poszczególnych bloków zawodów otrzymają
jedynie przedstawiciele szkół, które opłaciły należność za komunikaty.

Postanowienia końcowe:


biuro zawodów czynne będzie w dniu 22.03.2018r. od godz. 16.00 w sali konferencyjnej
krytej pływalni ul.17 Stycznia 60B (I piętro).




odprawa techniczna w dniu zawodów tj. 23.03.2018r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej
pływalnia I piętro.
pływalnia zostanie udostępniona do treningów w dniu 22.03.2018r. w godz.17.00-20.00



podczas zawodów obowiązują przepisy PZP.



w sprawach nie ujętych regulaminem oraz komunikatem organizacyjnym decyduje Komisja
Odwoławcza.



opieka medyczna pełni dyżur w czasie zawodów oraz rozgrzewki.

 Regulamin rozgrzewki:


Tor 1 i 2 są torami jednokierunkowymi przeznaczonymi również na skoki do wody.



Tor 6 – bezwzględny zakaz skoków do wody pod groźbą wykluczenia z zawodów.

Podział rozgrzewki na tory:
I tura – rozgrzewka dla dziewcząt – czas rozgrzewki 30 minut,
II tura – rozgrzewka dla chłopców – czas rozgrzewki 30 minut.
 Sprawy porządkowe:
Podstawą dopuszczenia zawodników do startu jest posiadanie aktualnych badań lekarskich lub
oświadczenia opiekuna prawnego o braku przeciwskazań do startu w zawodach STO, oraz ważnej
legitymacji szkolnej ze szkoły zrzeszonej w STO, szkoły niepublicznej lub niezrzeszonej w STO.


za dyscyplinę i porządek w czasie trwania zawodów i rozgrzewki odpowiedzialni są
kierownicy drużyn (nauczyciele i opiekunowie).



za dopuszczenie zawodników do startu czyni się odpowiedzialnymi kierowników drużyn
(nauczycieli).



obowiązkiem uczestnika zawodów jest posiadanie ważnego ubezpieczenia OC.
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dekoracje odbywać się będą pomiędzy startami w bloku finałowym w niedzielę.



dekoracje klasyfikacji generalnej odbędą się po zakończeniu zawodów.



organizator zastrzega sobie prawo korekty programu czasowego zawodów.



w sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator.



zgłoszenie szkoły jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego komunikatu.

Ewentualne protesty przyjmowane będą w formie pisemnej w nieprzekraczalnym czasie 30 minut po
zakończeniu danego wyścigu oraz po wpłaceniu wadium w wysokości 200 zł do biura zawodów.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu wadium przepada na rzecz organizatora.
Protesty zgłoszone po czasie i bez wpłaconego wadium nie będą rozpatrywane.

Organizator
ZAMÓWIENIE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
XXIV OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W PŁYWANIU SZKÓŁ STO
CIECHANÓW 23 – 25 MARCA 2018r.
Nazwa Szkoły

…………………………………………………...

Miejsce zakwaterowania

…………………………………………………...

Telefon kontaktowy

…………………………………………………...

Zamówienie wyżywienia (wpisać liczbę posiłków)
DZIEŃ
22.03.2018r.

ŚNIADANIE
X

OBIAD
X

KOLACJA

23.03.2018r.
24.03.2018r.
25.03.2018r.

X
Zamówienie na zakwaterowanie (wpisać liczbę osób)

DZIEŃ

ZAWODNICY

TRENERZY

K

K

M

22/23.03. 2018
23./24.03. 2018
24./25.03. 2018
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