VI Kujawsko-Pomorskie Mistrzostwa Strażaków w Pływaniu
Wielka Nieszawka, 19 października 2017 r.

REGULAMIN
CEL:
1. Popularyzacja pływania, jako czynnej formy uprawiania rekreacji sportowej i spędzania czasu wolnego,
2. Upowszechnianie wychowania fizycznego przez udział funkcjonariuszy w zawodach sportowych,
3. Promowanie zdrowego stylu życia, z uwzględnieniem rozbudzania i rozwoju zainteresowań pływackich
wśród funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej województwa kujawskopomorskiego,
4. Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w rywalizacji sportowej,
5. Przegląd umiejętności pływackich, w celu wyłonienia kadry województwa kujawsko-pomorskiego
Państwowej Straży Pożarnej na Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Pływaniu.
ORGANIZATOR:
·

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

WSPÓŁORGANIZATOR:
·

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

·

Starostwo Powiatowe w Toruniu,

·

Gmina Wielka Nieszawka,

·

Stowarzyszenie Sportu i Ochrony Przeciwpożarowej „Kopernik”.

TERMIN I MIEJSCE:
19 Października 2017 r. (Czwartek), godz. 10.00.
Centrum Sportu i Rekreacji „OLENDER” Sp. z o. o. w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 34/40, 87-165 Cierpice.
UCZESTNICTWO:
Prawo startu mają pracownicy mundurowi i cywilni Państwowej Straży Pożarnej z województwa kujawskopomorskiego. Wyjątek stanowi kategoria OPEN (konkurencja nr 1, 2 8 i 9), gdzie oprócz w/w mogą wystartować
również strażacy spoza województwa kujawsko-pomorskiego oraz funkcjonariusze z innych służb
mundurowych.
ZGŁOSZENIE:
Karty zgłoszeniowe w formie elektronicznej (dostępne na www.wosz.kujawy.psp.gov.pl/plywanie) z wybranymi
konkurencjami oraz aktualnymi czasami na poszczególnych dystansach, należy wypełnić
i zaakceptować do dnia 4.10.2017r. Strażacy spoza województwa oraz uczestnicy z innych służb mundurowych
oprócz w/w zgłoszenia, są zobowiązani wypełnić i przesłać zatwierdzoną przez miejscowego kierownika
jednostki organizacyjnej, kartę zgłoszeniową w wersji papierowej na adres: Ośrodek Szkolenia - Komenda
Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, ul. Toruńska 72, 87-152 Łubianka .
Listy startowe zostaną opublikowane w dniu 16.10.2017 r. na stronie www.wosz.kujawy.psp.gov.pl.

VI Kujawsko-Pomorskie Mistrzostwa Strażaków w Pływaniu
Wielka Nieszawka, 19 października 2017 r.
KIEROWNIK ZAWODÓW oraz KOMISJA SĘDZIOWSKA:
Kierownik zawodów:
Sędzia Główny zawodów:
Sędzia startowy:

Piotr Michałowski
Bogumiła Nowakowska
Wojciech Lach

KONKURENCJE:
Dla kobiet i mężczyzn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

50 m stylem dowolnym - OPEN,
50 m stylem klasycznym - OPEN,
50 m stylem motylkowym,
50 m stylem grzbietowym,
100 m stylem klasycznym,
100 m stylem dowolnym,
100 m stylem zmiennym,
50 m stylem dowolnym - Finał OPEN o „Puchar Marszałka Woj. Kujawsko-Pomorskiego”,
50 m stylem klasycznym - Finał OPEN o „Puchar Wojewody Kujawsko-Pomorskiego”
sztafeta 4 x 50 m stylem dowolnym.

PRZEPISY TECHNICZNE:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas. Serie zostaną utworzone na podstawie czasów
podanych w zgłoszeniu. Przy braku czasu zawodnicy startują w najsłabszych (pierwszych) seriach,
zawodnicy startują w kolejności wynikającej z danych podanych w kartach zgłoszeniowych, dopuszcza
się zmianę składu sztafet w czasie odprawy,
zawodnik ma prawo startować w trzech konkurencjach indywidualnych oraz w sztafecie,
skład sztafety mogą reprezentować tylko i wyłącznie pracownicy danej komendy, jednostki,
do startu dopuszcza się sztafetę mieszaną (kobiety + mężczyźni),
sztafety spoza PSP oraz woj. kujawsko-pomorskiego mogą startować tylko i wyłącznie poza konkurencją,
sześciu zawodników z najlepszymi czasami uzyskanymi w kategorii OPEN (konkurencja nr 1), wystartuje
w konkurencji nr 8, o „Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego”,
sześciu zawodników z najlepszymi czasami uzyskanymi w kategorii OPEN (konkurencja nr 2), wystartuje
w konkurencji nr 9, o „Puchar Wojewody Kujawsko-Pomorskiego”,
o zwycięstwie w danej konkurencji decyduje najlepszy czas spośród wszystkich serii,
kategorie wiekowe (decyduje rok urodzenia):
o kat. A - mężczyźni w wieku od 18 do 39 lat włącznie,
o kat. B - mężczyźni w wieku od 40 lat wzwyż,
o kat K - kobiety w wieku od 18 do 39 lat włącznie,
o kat. L - kobiety w wieku od 40 lat wzwyż,
warunki techniczne:
o długość pływalni: 25 m.,
o ilość torów: 6,
o elektroniczny pomiar czasu.
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NAGRODY
ź medale i dyplomy za miejsca 1-3 w konkurencjach indywidualnych,
ź puchary, medale i dyplomy w biegu sztafetowym za miejsca 1-3,
ź puchary i dyplomy dla 3 najlepszych pływaków Mistrzostw (decyduje punktacja FINA),

ZASADY FINANSOWANIA
Opłata startowa wynosi 50 zł od każdego zawodnika zgłoszonego do zawodów i będzie pobierana w formie
obciążeń każdej jednostki organizacyjnej wystawiającej zawodnika/ów. Zgłoszenie zawodnika jest
równoznaczne ze zgodą na jego udział w zawodach przez miejscowego kierownika jednostki organizacyjnej.
HARMONOGRAM
Godzina:
7.30
9.00
9.00-10.00
10.15
10.30
14.30
15.00
15.30
16.00

– rejestracja zawodników,
– odprawa techniczna drużyn (kierowników zespołów),
– rozpływanie zawodników,
– otwarcie Mistrzostw,
– indywidualne konkurencje pływackie i sztafety,
– ceremonia wręczenia pucharów, medali i dyplomów,
– zakończenie Mistrzostw,
– obiad,
– prace gospodarcze związane z przekazaniem obiektu Gospodarzowi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

na zawodach obowiązują przepisy FINA,
w sprawach spornych dotyczących zawodów pływackich decyduje sędzia główny
w porozumieniu z kierownikiem zawodów,
w sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator,
organizator zastrzega sobie możliwość zmian w harmonogramie zawodów,
organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz
do możliwości jego zmian, jeśli wystąpi taka konieczność,
dodatkowe informacje o zawodach będzie można znaleźć na stronie
www.wosz.kujawy.psp.gov.pl, pod numerem telefonu 56/619-73-16 lub 793-690-984 oraz na
facebooku (www.facebook.com/Kuj.Pom.Mistrzostwa.Sluzb.MundwPlywaniu).

