MIĘDZYNARODOWE ZAWODY PŁYWACKE

„Klaipėda GRAND PRIX-2018“
26 - 27 października 2018
Program Zawodów:

Nr

Piątek
26 października 2018 r.

Sobota
27 października 2018 r.

Rozgrzewka: godz. 14:30

Rozgrzewka: godz. 9:30

Początek zawodów: godz. 15:00

Nr

Początek zawodów: godz.10:00

Konkurs

Konkurs

1.

100 m kraul (dziewczynki)

1.

200 m kraul (dziewczynki) I,II gr. wiek.

2.

100 m kraul (chłopcy)

2.

200 m kraul (chłopcy) I,II gr. wiek.

3. 100 m styl klasyczny (dziewczynki)

3.

50 m styl klasyczny (dziewczynki)

4.

100 m styl klasyczny (chłopcy)

4.

50 m styl klasyczny (chłopcy)

5.

100 m styl grzbietowy

5.

(dziewczynki)

6.

100 m styl grzbietowy (chłopcy)

6.

7.

100 m styl motylkowy

7.

(dziewczynki)

8.
100 m styl motylkowy (chłopcy)

8.
9.
10.

50 m styl motylkowy (dziewczynki)
50 m styl motylkowy (chłopcy)
50 m styl grzbietowy(dziewczynki)
50 m styl grzbietowy (chłopcy)
50 m kraul (dziewczynki)
50 m kraul (chłopcy)

6*50 m kraul MIX sztafeta

9.

(1 organizacja - 1 drużyna)
Najszybszy pływak z każdej grupy
wiekowej, bez względu na płeć
1. UAB “Sporto infrastruktūra”, adres: Dubysos g. 6, Klaipėda, Litwa
2. Elektroniczny pomiar czasu OMEGA QUANTUM, 10 torów, długość basenu 50 m.
3. Konkurs będzie prowadzony zgodnie z zasadami FINA (międzynarodowej federacji pływackiej).
4. Obowiązuje jedna reguła startowa.

5. Uczestnictwo w Zawodach należy zgłosić do 20 września 2018 roku, do godz. 15:00, przesyłając
zgłoszenie na adres e-mail: info@klaipedagrandprix.lt (Należy wstępnie podać liczbę uczestników i
nazwę drużyny).
6. Rejestracja on-line na stronie www.klaipedagrandprix.lt do 14 października 2018 roku.
(Bezpłatna rejestracja tylko w formacie Lenex. W innej formie - Word, Exel, Email itp. – koszt 2
eur za każdego uczestnika zawodów.)
7. Jednego sportowca można zarejestrować do 2 dystansów osobistych i sztafety na dzień.
8. Organizacja wysyłająca uczestników jest zobowiązana przelać na konto organizatorów
konkursu opłatę za każdy start w wysokości 5,00 euro (pięć euro, zero centów). Wszystkie dane
klubów, informacje o dokonaniu wpłaty, konkursach, zakwaterowaniu powinny zostać opłacone i
udokumentowane do 23 października 2018 roku.
9. Drużyny z Kłajpedy wnoszą symboliczną opłatę – 1,00 eur za każdy start.
10. Dane do przelewu:
Adresat: „Lietuvos 470 asociacija”
Nr rejestracyjny (NIP): 302458896
Adres: Pilėnų g. 5-6, Akademija, Kauno raj.
Nr konta bankowego LT09 7044 0600 0779 5729 (wcześniejszy kontakt w sprawie faktury).
11. Poprawki i rezygnacje są dopuszczalne od 14 do 23 października 2018 r. do godz. 15:00 on-line,
pod adresem: www.klaipedagrandprix.lt lub przez e-mail: info@klaipėdagrandprix.lt
12. Protokoły zostają zamknięte 24 października 2018 r. i po tym terminie nie będą przyjmowane
żadne zmiany, ani zwracane opłaty za uczestnictwo i inne.
13. Jeśli liczba uczestników zawodów nie przekroczy 200 (dwieście) lub przekroczy 400
(czterysta), organizatorzy mają prawo do zmiany formatu zawodów.
14. W trakcie zawodów, na basenie obowiązuje wewnętrzny Regulamin basenu.
15. Organizacja wysyłająca jest odpowiedzialna za stan zdrowia swoich uczestników, w trakcie i
poza zawodami. Organizatorzy zawodów nie odpowiadają za traumy, urazy zdrowotne, kradzieże.
16. Wszystkie wydatki (noclegi, podróże) opłaca wysyłająca organizacja lub sami uczestnicy.
17. Grupy wiekowe uczestników:
I grupa wiekowa: Chłopcy urodzeni w 2004 r., dziewczynki urodzone w 2004 r.
II grupa wiekowa: Chłopcy urodzeni w 2005 r., dziewczynki urodzone w 2005 r.
III grupa wiekowa: Chłopcy urodzeni w 2006 r., dziewczynki urodzone w 2006 r.
IV grupa wiekowa: Chłopcy urodzeni w 2007 r., dziewczynki urodzone w 2007 r.
V grupa wiekowa: Chłopcy urodzeni w 2008 r., dziewczynki urodzone w 2008 r.
VI grupa wiekowa: Chłopcy urodzeni w 2009 r. i młodsi, dziewczynki urodzone w 2009 r. i młodsze

17. Nagrody
Zwycięzcy każdego Konkursu zostaną nagrodzeni medalami i nagrodami, II i III – medalami.
Zwycięzcy (I miejsce) sztafety zostaną obdarowani nagrodami specjalnymi.
19. Zwycięzcy, którzy nie pojawią się na ceremonii wręczania nagród, mogą stracić do nich prawo.

Szczegółowe informacje:
www.klaipedagrandprix.lt
info@klaipedagrandprix.lt
Koordynator Zawodów Klaipeda Grand Prix:
Antanas Juodsnukis, tel. +37061533393
Główny Sędzia Zawodów: Saulius Binevičius

