Witamy na XI edycji Pucharu Rycerza Kmity !
Poniżej zamieszczamy kilka przydatnych informacji
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Prosimy zawodników o zabranie mat typu karimata.
W trakcie zawodów będzie działał sklepik sportowy z produktami Sponsora Zawodów
Firmy Arena
Jeżeli w danej kategorii wiekowej w konkurencjach, w których rozgrywane są eliminacje
i finały wystartuje mniej niż 6 zawodniczek lub zawodników finały nie będą rozgrywane.
Zawody na dystansach 50 i 100 metrów oraz konkurencje memoriałowe rozegrane
zostaną w systemie
eliminacji i finałów, pozostałe konkurencje seriami na czas. Do
finału kwalifikowani są zawodnicy z z 6 najlepszymi czasami eliminacji. Konkurencje 200
metrowe ( oprócz memoriału ) rozgrywane będą seriami na czas w eliminacjach a
najszybsza seria odbędzie się w czasie finałów.
Wszyscy finaliści będą wyprowadzani na platformę startową oraz prezentowani przez
spikera, prosimy finalistów lub ich trenerów o to aby przed finałem dostarczyli notatkę o
sukcesach zawodnika.
Ewentualnych wycofań z finałów można dokonać do 30 minut po zakończeniu
konkurencji.
Nagrody:
• Pakiet startowy dla każdego zawodnika w skład którego wchodzą: worek
treningowy z nadrukiem, napoje firmy FoodCare, czekolada firmy Cortez, odżywki
firmy Olimp.
• Za miejsca I – III w każdej konkurencji indywidualnej i kategorii wiekowej medale
oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsora zawodów Firmę ARENA
• Wszyscy finaliści w kategorii kobiet i mężczyzn Dużego i Małego Memoriału
otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe firmy Arena a zwycięzcy
memoriału okazały puchar oraz nagrodę finansową.
• Za pobicie rekordu memoriału organizatorzy ufundowali nagrodę finansową. Za
pobicie rekordu uważa się uzyskanie podczas zawodów najlepszego czasu, przy
czym musi on być lepszy od dotychczasowego Rekordu Memoriału Rycerza Kmity
na 200 m (kobiety: 2:12,57; mężczyźni: 1:57,97) oraz 100 m ( dziewczęta
1:10,26; chłopcy 1:03,64 )
• 3 najlepszych zawodników i zawodniczek w kategorii wiekowej 10 - 11 lat
otrzymają pamiątkowe statuetki ufundowane przez Małopolski Okręgowy Związek
Pływacki. Zawodnicy będą punktowani za sumę 4 startów. Dekoracja ta odbędzie
się w niedzielę po bloku finałowym
• Nagroda rzeczowa ufundowana przez SMS SwimArt dla zawodnika i zawodniczki
•
•

najmłodszej kategorii wiekowej 10-11 lat, za najlepszy wynik stylu klasycznego .
Puchary dla trzech najlepszych sztafet ufundowane przez dyrektora Ośrodka
Sportowo Rekreacyjnego Adama Lissa

•
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Słodka niespodzianka dla zwycięskiej sztafety ufundowana przez firmę Diamant
We wszystkich klasyfikacjach w przypadku równej ilości punktów decyduje
najwyższy wynik punktowy uzyskany w jednej konkurencji

Nagroda specjalna – 2 iPad’y Apple Mini; laureaci (1 iPad mini czarny dla
zawodnika i 1 iPad mini srebrny dla zawodniczki zostaną wyłonione w niedzielę
spośród wszystkich pływaków startujących w zawodach (warunkiem odebrania
nagrody jest osobista obecność podczas losowania)
5. Dekoracje odbywać się będą każdego dnia po zakończeniu bloków popołudniowych na hali
gimnastycznej
6. Zawodnicy oczekujący na start powinni znajdować się na hali sportowej, gdzie kierownik
wyścigu będzie wyczytywał zawodników do startu. Na hali umieszczony będzie duży
telebim transmitujący przebieg zawodów. Transmisje on-line oraz przesył obrazu na halę
oraz elektroniczny pomiar czasu zapewnia firma Megatiming
7. Transmisja video – live z zawodów na stronie www.pucharkmity.pl
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Program czasowy zawodów:
• Piątek – ROZGRZEWKA 1430 ZAWODY 1530
• Sobota eliminacje – ROZGRZEWKA 800 ZAWODY 830 Sobota finały ROZGRZEWKA 1515
ZAWODY 1600
• Niedziela eliminacje ROZGRZEWKA 830 ZAWODY 900 Niedziela finały ROZGRZEWKA 1430
ZAWODY 1515
• program czasowy może ulec zmianie o czym organizatorzy będą informowali na
bieżąco

10. Uroczyste otwarcie zawodów odbędzie się w sobotę o godzinie ok. 1545 , bezpośrednio
przed finałami.
11. W razie pytań i wątpliwości podajemy telefony kontaktowe:
• sprawy organizacyjne Grzegorz Mytnik tel. 606 948 894,
Artur Czerwiec tel. 509 536 643
• sprawy zgłoszeń Artur Żak tel. 501 689 458

Ze sportowym pozdrowieniem Organizatorzy.

