KOMUNIKAT ORGANIZATORA
Zawody pływackie Chorągwi Stołecznej ZHP 2018

Termin:

11 marca 2018 r. (niedziela)
Godz. 9.00 - 13.00

Miejsce:

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Piaseczno, ul. Sikorskiego 20, Piaseczno

Organizator:

Organizator: Inspektorat Wychowania Wodnego Chorągwi Stołecznej ZHP



Cele:


ocena poziomu sportowego uczestników,
wyłonienie indywidualnych i zespołowych mistrzów pływackich Chorągwi Stołecznej
ZHP
integracja środowiska harcerskiego.

Kategorie indywidualne

Kategorie:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

11-13 lat „płotki” – dziewczęta
11-13 lat „płotki” – chłopcy
14-16 lat „pstrągi” – dziewczęta
14-16 lat „pstrągi”– chłopcy
17-21 lat + „szczupaki” – dziewczęta
17-21 lat + „szczupaki”– chłopcy
Kadra 18+ „rekiny” – miks
Kadra 35+ „orki” – miks

W każdej kategorii limit startujących zawodników
to 12 osób.
„płotki”
„szczupaki”,
„pstrągi”
„rekiny”, "orki"
25 metrów stylem
dowolnym* na czas

Wyścigi:

50 metrów stylem
dowolnym* na czas

Kategoria zespołowa
1. Sztafeta hufców (drużyny 4
osobowe)

4 x 25 m stylem dowolnym* na
czas

(*) Styl dowolny dla powyższych kategorii: zawodnik może płynąć dowolnym sposobem.


Nagrody:


Zgłoszenia:






Medale za zajęcie I, II i III miejsca w każdej z 8
kategorii indywidualnych.
Puchary za zajęcie I miejsc w każdej z 8
kategorii.
Dla każdego uczestnika: dyplom udziału w
zawodach.

Puchar Komendantki Chorągwi
Stołecznej ZHP

Start zgłoszeń: 11 lutego 2018 r. godz. 20.00.
Koniec zgłoszeń: 8 marca 2017 r. do końca dnia.
Sposób zgłoszenia: mailowo na adres: pilot@stoleczna.zhp.pl
W zgłoszeniu należy podać: imiona i nazwiska oraz wiek zawodników i wskazać
kategorie, w których startują.

Chorągiew Stołeczna ZHP popularyzuje wykorzystanie
elementów harcerskich specjalności w programach pracy
drużyn.
Swoją
ofertę
specjalnościowych
działań
programowych, szkoleniowych oraz repertuarowych kieruje do
kadry za pośrednictwem uruchomionego w 2014 roku
programu Piąty Żywioł: specjalności.

KOMUNIKAT ORGANIZATORA
Zawody pływackie Chorągwi Stołecznej ZHP 2018

WARUNKI ZGŁOSZENIA:






Zgłoszenia uczestników z danego hufca dokonuje jedna, wyznaczona do tego
zadania osoba. Jest on dla organizatora osobą kontaktową przed zawodami.
Wpisany do formularza zgłoszeniowego Opiekun drużyny hufcowej musi być
pełnoletni i obecny podczas zawodów.
O zakwalifikowaniu do poszczególnych kategorii decyduje kolejność zgłoszeń i
dostępność wolnych miejsc.
Dla każdej kategorii indywidualnej tworzona będzie lista rezerwowa. W przypadku
rezygnacji uczestników, przyjmowane będą osoby z list rezerwowych.
Organizator na 3 dni przed zawodami ogłosi listę startową.

Wpłaty dokonuje hufiec za wszystkie osoby zgłoszone z tego hufca do 8 marca włącznie.

10 zł od osoby (uczestnika) płatne do przelewem na konto nr :

40 1140 1010 0000 5424 7800 1046
Tytułem: ZAWODY PŁYWACKIE – NAZWA HUFCA
Startowe:
UWAGA:
1. w przypadku, gdy uczestnik bierze udział zarówno w kategorii indywidualnej,
jak też w sztafecie, obowiązuje jednorazowa opłata za tego uczestnika,
2. W uzasadnionych przypadkach płatności można dokonać na recepcji w dniu
zawodów.



drużyny hufcowe muszą zgłosić się na recepcję zawodów, w dniu zawodów w
godzinach 8.30 - 9.00,
Opiekun drużyny hufcowej musi przedstawić na recepcji zawodów zgody
rodziców/opiekunów wg załączonego wzoru (dotyczy niepełnoletnich uczestników),
w przypadku braku zgody organizator może odmówić udziału osoby w zawodach,
każdy uczestnik musi zapewnić sobie we własnym zakresie:
 strój pływacki,
 czepek pływacki,
 klapki,
 ręcznik.

Warunki
udziału



Plan
godzinowy:

8.30 – 9.00: rejestracja uczestników (recepcja)
9.15: oficjalne otwarcie zawodów na płycie basenu
9.15 – 9.30: otwarte tory (rozgrzewka)
9.30 – 12.00 wyścigi w poszczególnych kategoriach
12.15 – 13.00: podsumowanie zawodów i rozdanie nagród
13.00 – zakończenie zawodów

Kontakt:

Pytania dotyczące udziału w zawodach należy zgłaszać do organizatora:
hm. Piotr Nasiadko, szef Inspektoratu Wychowania Wodnego, Pilot Chorągwi
e-mail: pilot@stoleczna.zhp.pl

Chorągiew Stołeczna ZHP popularyzuje wykorzystanie
elementów harcerskich specjalności w programach pracy
drużyn.
Swoją
ofertę
specjalnościowych
działań
programowych, szkoleniowych oraz repertuarowych kieruje do
kadry za pośrednictwem uruchomionego w 2014 roku
programu Piąty Żywioł: specjalności.

