Lwów

«LION CUP»

2016

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ
Z PŁYWANIA
W KATEGORII «MASTERS»

24-25
września

ORGANIZATOR:

Klub weteranów pływania «Euro-Lviv»

WSPÓŁORGANIZATORZY:
Federacja pływania obwodu Lwowskiego,
Ukraińska Asocjacja pływackich klubów «Masters»,
Federacja pływania Ukrainy

TERMIN:
24-25 Września 2016 r.

MIEJSCE:
Basen akuaparku «Plaża» (Ukraina, m. Lwów, ul. Księżnej Olgi, 114)
basen kryty długością 50 m; ilość torów 8;
temperatura wody 26°C

POMIAR CZASU:
Elektroniczny

UCZESTNICTWO:
Prawo startu w zawodach mają zawodnicy i zawodniczki w wieku od 25 lat,
urodzeni w 1991 r. i starsi.
Zawodnicy i zawodniczki muszą złożyć pisemne
oświadczenie, że są zdrowi i startują na własną odpowiedzialność.

www.mastersswim.com.ua
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ZGŁOSZENIA
Zawodnicy reprezentujący kluby muszą zgłaszać się do zawodów tylko w ramach zgłoszenia klubowego.
Zawodnicy niezrzeszeni zgłaszają się indywidualnie.
Zgłoszenia w formie LENEX FILE (w programie Splash Entry Editor) należy przesłać na adres: riﬀ@mail.lviv.ua.
Zgłoszenie w tej formie jest do pobrania na stronie internetowej: www.mastersswim.com.ua.
Zgłoszenie w formacie Excel (dot. tylko zawodników niezrzeszonych) należy przesłać pocztą elektroniczna na
adres: riﬀ@mail.lviv.ua.
Zgłoszenie powinno zawierać: listę zawodników z podaniem roku urodzenia, kategorii wiekowej, nazwy klubu,
wybranych konkurencji z podaniem aktualnych czasów (wzórw załączeniu).
Zgłoszenie w formacie Excel jest do pobrania na stronie internetowej: www.mastersswim.com.ua.
Uwaga: Zgłoszenie dotyczy startów indywidualnych oraz sztafet.

Termin przyjmowania zgłoszeń: Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa
20 września 2016 r.
Nie dopuszcza się zmiany konkurencji w dniu zawodów.
Listy startowe zostaną opublikowane na stronie: www.mastersswim.com.ua.

ZAWODNICY
Prawo startu w zawodach mają zawodnicy i zawodniczki w wieku od 25 lat, urodzeni w 1991 r. i starsi.
(wiek wyznacza się stanem na 31 grudnia 2016 roku).

KATEGORIE WIEKOWE
«A»
«B»
«C»
«D»
«E»
«F»
«G»

25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59

– 1991-1987
– 1986-1982
– 1981-1977
– 1976-1972
– 1971-1967
– 1966-1962
– 1961-1957

«H»
«I»
«J»
«K»
«L»
«M»
«N»

60-64 – 1956-1952
65-69 – 1951-1947
70-74 – 1946-1942
75-79 – 1941-1937
80-84 – 1936-1932
85-89 – 1937-1927
90-94 – 1926-1922 i starsi

SZTAFETY KLUBOWE
W sztafetowym pływaniu zawodnicy występują w następnych wiekowych kategoriach:
«А» – 100-119; «В» – 120-159; «С» – 160-199; «D» – 200-239; «Е» – 240-279; «F» – 280-319;
«G» – 320-359.
Wyłącznie zawodnicy z jednego klubu. Łączny wiek (suma lat) czterech zawodników

www.mastersswim.com.ua

2

Lww

24-25
września

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ
Z PŁYWANIA W KATEGORII «MASTERS»

2016

«LION CUP»

PROGRAM ZAWODÓW
Biuro zawodów czynne w piątek od godziny 16:00 do 21:00 oraz od soboty od godz. 8:00 do 09:30 na
terenie obiektu.

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

23 września 2016
24 września 2016
Rejestracja zawodników: 16.00 – 21.00 Rejestracja zawodników: 08.00 – 09.30
Rozgrzewka: 9.30 – 10.20
UROCZYSTE OTWARCIE ZAWODÓW
10.30 – 11.00
Rozpoczęcie zawodów: 11.00

25 września 2016
Rozgrzewka: 9.00 – 9.50

Rozpoczęcie zawodów 10.00

SPORTOWY PROGRAM ZAWODÓW
SOBOTA 24 września 2016
KOBIETY
1
3
5
7
9
11
13
15

MĘŻCZYŹNI

50 m stylem dowolnym
50 m klasycznym
100 m stylem grzbietowym
200 m stylem zmiennym
100 m stylem motylkowym
200 m stylem dowolnym
200 m stylem klasycznym
4×100 m stylem dowolnym sztafeta

2
4
6
8
10
12
14
16

50 m stylem dowolnym
50 m klasycznym
100 m stylem grzbietowym
200 m stylem zmiennym
100 m stylem motylkowym
200 m stylem dowolnym
200 m stylem klasycznym
4×100 m stylem dowolnym sztafeta

NIEDZIELA 25 września 2016
KOBIETY
17
19
21
23
25
27
29
31
33

4×50 m stylem zmiennym sztafeta
400 m stylem dowolnym
50 m stylem motylkowym
50 m stylem grzbietowym
100 m stylem klasycznym
100 m stylem dowolnym
200 m stylem motylkowym
200 m stylem grzbietowym
4×50 m stylem dowolnym sztafeta

www.mastersswim.com.ua

MĘŻCZYŹNI
18
20
22
24
26
28
30
32
34

4×50 m stylem zmiennym sztafeta
400 m stylem dowolnym
50 m stylem motylkowym
50 m stylem grzbietowym
100 m stylem klasycznym
100 m stylem dowolnym
200 m stylem motylkowym
200 m stylem grzbietowym
4×50 m stylem dowolnym sztafeta
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PRZEPISY TECHNICZNE
Zawody są osobiste.
Zawodnicy i zawodniczki startują w nieograniczonej ilości dystansów.
Zawody przeprowadzają się odpowiednio do przepisów Międzynarodowej federacji pływania (FINA), Reguł
zawodów z pływania dla pływaków kategorii «Masters» i danego Reglamentu.
Zawodnicy włączają się do startowego protokołu tylko po przechodzeniu rejestracji i mandatowej komisji.
Nie dopuszcza się zmiany konkurencji w dniu zawodów.
Zawody przeprowadzone zostaną seriami na czas. Serie zostaną ustalone wg zgłoszonych aktualnych czasów.
Brak wyniku na karcie zgłoszenia powoduje umieszczenie zawodnika w najsłabszej serii.
Zawodnicy i zawodniczki startują w kategoriach wiekowych wynikających z zasad zawodów Masters.

ZASADY FINANSOWANIA
Opłata startowa wynosi 250,00 hrn. od zgłoszonego zawodnika.
Opłata za sztafetę od klubu wynosi 150,00 hrn./sztafeta.
Opłata startowa przeprowadza się w piątek od godziny 16:00 do 21:00 oraz w sobotę od godz. 8:00 do 09:30 na
terenie obiektu w biurze zawodów

NAGRODY
Każdy uczestnik zawodów otrzyma pamiątkowy prezent.
Pierwszych trzech zawodników w każdej konkurencji indywidualnej w kategorii wiekowej, oddzielnie wśród
zawodniczek i zawodników, otrzyma dyplomy.
W wyścigach sztafetowych w każdej kategorii za miejsca 1-3 zostaną rozdane dyplomy.
Pierwszych trzech zawodniczek i zawodników w absolutnej punktacji w każdej konkurencji indywidualnej
(zgodnie naliczenia ocen po systemie FINA), otrzyma medale i dyplomy.
Pierwszych trzech zawodniczek i zawodników w absolutnej punktacji za sumę punktów uzyskanych w trzech
startach w kategorii open (zgodnie naliczenia ocen po systemie FINA), otrzyma puchary i dyplomy.
Absolutna punktacja wylicza się zgodnie naliczenia ocen po rankingowej tablicy FINA (www.fina.org).

www.mastersswim.com.ua
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MEDYCZNE ZABEZPIECZENIE
Zawodnicy i zawodniczki muszą złożyć pisemne oświadczenie, że są zdrowi i startują na własną
odpowiedzialność.
Każdy zawodnik musi mieć ubezpieczeniową polisę od nieszczęśliwych wypadków na okres
przeprowadzenia zawodów, który koniecznie okazać przy przechodzeniu rejestracji i mandatowej komisji.
Ubezpieczeniowa polisa jest obowiązkowa
.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wyniki zawodów w każdej konkurencji mogą być oprotestowywane odpowiednio do Reguł zawodów z pływania
dla pływaków kategorii «Masters». Protest w formie pisemnej podaje się do głównego sędziego zawodów nie
później, aniżeli za 30 minut po zakończeniu rodzaju sportowego programu. Finansowa rata za rozpatrzenie protestu
składa 100,00 hrn. Protest natychmiast rozpatruje się głównym sędzią zawodów.
W sprawach nie określonych Regulaminem, komunikatami oraz innymi przepisami decyzje podejmują według
kompetencji: organizatorzy i główny sędzia.

KONTAKT DO ORGANIZATORÓW
Yurii MARTYNYUK
tеl.: +38 067 3843033, e-mail: urmaplus@gmail.com
Ruslan FRIAUF
tеl.: +38 067 6734796, e-mail: riﬀ@mail.lviv.ua
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