Zawody
40. „Goslarer Adler“
Gala Pływacka- Masters Schwimm Gala w dniu 2 marca 2019 roku
w parku wodnym AQUANTIC przy Osterfeld – tor 25 m- elektroniczne mierzenie czasu

Wstęp i rozgrzewka:
Spotkanie sędziów:
Rozpoczęcie zawodów:

9:00 godz.
9:30 godz.
10:00 godz.

Zawody indywidualne od grupy wiekowej 20, zawody sztafet patrz strona odwrotna
Na zakończenie zawodów odbędzie się wręczenie nagród .
WK 1
WK 2
WK 3
WK 4
WK 5
WK 6
WK 7
WK 8
WK 9
WK 10
WK 11
WK 12
WK 13

4x 50 m
4x 50 m
100 m
100 m
50 m
50 m
4x 50 m
4x 50 m
100 m
100 m
100 m
100 m
4x 50 m

Styl dowolny
Styl dowolny
Styl zmienny
Styl zmienny
Styl dowolny
Styl dowolny
Styl zmienny
Styl zmienny
Styl grzbietowy
Styl grzbietowy
Kraul
Kraul
Styl dowolny

panie
panowie
panie
panowie
panie
panowie
panie
panowie
panie
panowie
panie
panowie
gr.mieszana

Rozdział 1

WK 14
WK 15
WK 16
WK 17
WK 18
WK 19
WK 20
WK 21
WK 22
WK 23
WK 24
WK 25
WK 26

50 m
50 m
4x 50 m
4x 50 m
100 m
100 m
50 m
50 m
4x 50 m
100 m
100 m
50 m
50 m

Styl motylkowy
Styl motylkowy
Kraul
Kraul
Styl dowolny
Styl dowolny
Styl grzbietowy
Styl grzbietowy
Styl zmienny
Styl motylkowy
Styl motylkowy
Kraul
Kraul

panie
panowie
panie
panowie
panie
panowie
panie
panowie
gr.mieszana
panie
panowie
panie
panowie

Rozdział 2
Po 45 minutach przerwa i rozgrzewka

Regulamin zawodów i kwalifikowalność:
Do udziału w zawodach uprawnione są wszystkie kluby FINA i DVS, jeżeli posiadają one prawo związku. Dla
niepełnosprawnych aktywnych sportowców z odpowiednimi kwalifikacjami należy dodatkowo zastosować regulamin
zawodów Niemieckiego Związku Sportowego dla osób niepełnosprawnych. Obowiązuje regulamin zawodów, porządek
prawny jak również przepisy antydopingowe Niemieckiego Związku Pływackiego (DVS). Obowiązuje regulamin parku
wodnego Aquantic. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków, kradzieży lub uszkodzeń
wszelkiego rodzaju.
Podpisując zameldowanie na zawody sportowe, wyrażacie zgodę na elektroniczną rejestrację waszych danych do celów
przeprowadzenia zawodów. Ponadto zgadzacie się na ujęcia fotograficzne i ich publikację.
Miejsce zawodów:
Basen sportowy:
Oddzielenie torów:
Temperatura wody:
Głębokość wody:
Pomiar czasu:
Basen do wypłynięcia:

długość 25 m x 21 m szerokości / 8 torów pojemność basenu: około 1.900 m³
liny basenowe
28  C
2,00 do 3,80 m
elektroniczny; system Colorado
16 m długości x 12 m szerokości pojemność basenu około 400 m³

Obowiązuje zasada jednego startu
Podział grup wiekowych (ostateczny termin = 31.12.2019)
Klasyfikacja zawodów indywidualnych odbywa się zgodnie z grupami wiekowymi (AK) (WB §152):
AK 20 = 20 - 24 lat, AK 25 = 25 - 29 lat, AK 30 = 30 - 34 lat itd.
Przedziały wiekowe sztafet:
80 - 99 lat / 100 - 119 lat / 120 - 159 lat / 160 - 199 lat / 200 - 239 lat itd.
Pływacy grupy wiekowej AK 20 mogą startować we wszystkich przedziałach wiekowych. W sztafetach mieszanych pływają
za każdym razem 2 Panie i 2 Panów. Kolejność jest dowolna. Rekordy w sztafetach od grupy wiekowej AK 100-119 mogą
zostać uznane tylko wtedy, jeżeli uczestniczący pływacy przynależą przynajmniej do grupy wiekowej AK 25. Zmiana grupy
wiekowej sztafety nie jest możliwa po ostatecznym terminie zgłoszeń.
Zgłoszenia:
Zgłoszenia składane są w możliwy sposób w formie elektronicznej w aktualnym formacie wymiany danych DSV. Jeżeli brak
jest dostępnego do tego własnego oprogramowania, można zgłosić się przy pomocy portalu licencyjnego DSV. Wymagany
plik definicji zgłoszenia DSV6 jest dostępny do pobrania na stronie http://www.mtvgoslar-swim.de/.
Wraz ze zgłoszeniem kluby muszą dać gwarancję, że zgłoszeni przez nich pływacy mają prawo startu dla klubu, zapłacili
określoną licencję roczną i że mogą dowieść swojego zdrowia przy pomocy zaświadczenia lekarskiego, które nie jest
starsze niż 1 rok. Odbywa się to przy pomocy podpisu na formularzu zgłoszeniowym, który musi zostać oddany podpisany u
sędziego do czasu rozpoczęcia imprezy. Bez podpisanego formularza zgłoszeniowego drużyna nie może startować w
zawodach. W tym przypadku wpisowe przepada na rzecz organizatora.
Wynik zgłoszenia, protokół jak również pliki wynikowe dostępne są na stronie http://www.mtvgoslar-swim.de/ w formie
wydruku i zostaną przesłane klubom po podaniu adresu mailowego (wysyłka pocztą nie jest możliwa).
Po wpłynięciu zgłoszenia każda drużyna otrzyma potwierdzenie zgłoszenia z liczbą otrzymanych zgłoszeń. Należy
zauważyć, że nazwiska i zdjęcia w ramach tworzenia protokołu jak również sprawozdania odnośnie wydarzenia pojawią się
w Internecie i prasie.
Starty ustalone zostaną w danych grupach wiekowych zgodnie z datą zgłoszenia. Jeżeli starty nie będą w pełni obłożone
przez daną grupę wiekową, mogą zostać one uzupełnione przy pomocy innych grup wiekowych.
Wpisowe:
Wpisowe wynosi € 5,00 za każdą osobę € 7,00 za sztafetę.
Wpisowe należy przelać na następujące konto bankowe: IBAN – DE83 2595 0130 0101 0932 76 BIC NOLADE21HIK.
Alternatywnie do zgłoszeń można dołączyć czek rozrachunkowy.
Adres zgłoszeniowy:

Herbert Grösser
Ludwig - Richter Weg 15
38642 Goslar

Telefon
Fax
Fax
Email:

05321 / 7098701
05321 / 7098702
05321 / 758299 w Aquantic
meldungen@mtvgoslar-swim.de

(Dla naszych zagranicznych gości: Tel. 0049 5321/7098701, Fax 0049 5321/7098702)

Termin zgłoszeń upływa 20 lutego 2019 roku
Sędziowie:
Wraz ze zgłoszeniem kluby zobowiązują się do wystawienia sędziów (jeżeli jest to możliwe- zgłoszenie imienne z
propozycją zastosowania) zastosowania w następujący sposób: od 8 zgłoszeń jednego sędziego, od 20 zgłoszeń dwóch
sędziów, od 50 zgłoszeń trzech sędziów i za każde kolejne 20 zgłoszeń kolejnego sędziego. Kluby są wyraźnie proszone o
powołanie odpowiednio wykwalifikowanych sędziów w odpowiedniej ilości.
Sędziowie otrzymają darmowe posiłki.
Punktacja za najlepsze osiągnięcia:
a) Zawody indywidualne: 1000 punktów = Punktacja zostaje przydzielona zgodnie z osiągniętym czasem referencyjnym
dla Masters DMS ostatniej imprezy Masters DMS.
b) Zawody sztafet: 1000 punktów= Punktacja taka jak w zawodach indywidualnych, punkty poszczególnych grup
wiekowych będą mnożone razy 4,
c) W przypadku punktacji drużynowej Panie/ Panowie przydzielane będą punkty za pierwsze pięć miejsc.
1 miejsce = 6 punktów, 2. miejsce = 4 punkty, 3. miejsce =3 punkty, 4. miejsce = 2 punkty, 5. miejsce = 1 punkt
W przypadku zawodów sztafet przydzielana jest podwójna liczba punktów.
W związku z tym, że dla grupy wiekowej w przedziale 20 i sztafety grupy wiekowej 80 – 99 lat brak jest rekordów
wiekowych, 1000 punktów rozkłada się w następujący sposób: minus 3 dziesiąte za 50 m na rekord światowy grupy
wiekowej 25 lub sztafety grupa wiekowa 100 - 199
Nagrody:
Medale:

Indywidualnie: miejsce 1 – 3 każdej grupy wiekowej, sztafety: miejsca 1 – 3 z największą liczbą punktów
każdej sztafety
Zaświadczenia: Wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenia swoich osiągnięć każdej zaliczonej długości
Puchary: Wynik z największą liczbą punktów każdych zawodów (indywidualnie i w sztafecie)
Klasyfikacja zespołowa – najwyższa liczba punktów łącznych oddzielnie dla Pań i Panów
Puchary dla sztafet i drużyn są pucharami przechodnimi, które trzeba wygrać trzy razy z rzędu lub pięć razy łącznie, zanim
przejdzie on w ostateczne posiadanie.
Obrońca tytułu:
4 x 50 m Styl dowolny
4 x 50 m Styl zmienny
4 x 50 m Kraul
4 x 50 m Styl zmienny
4 x 50 m Styl dowolny
Łączna ocena

Panie
Panie
Panie

Post SV Leipzig
Post SV Leipzig
Post SV Leipzig
gr. mieszana
gr. mieszana

Panie SC Poseidon Berlin

Panowie
Panowie
Panowie

Panowie

Post SV Leipzig/SGS Hannover
SC Poseidon Berlin
Post SV Leipzig
Post SV Leipzig
Post SV Leipzig
SC Poseidon Berlin

Loteria:
Dla wszystkich uczestników i sędziów przeprowadzamy bezpłatną loterię pływacką. Za każdy start przysługuje 1 los.
Sędziowie otrzymują 3 losy.
Pozwolenie:
Impreza została przesłana do zatwierdzenia.
Noclegi:
♦ informacja turystyczna w Goslar, Tel. 05321/78060, Fax 05321/780644, Email marketing@goslar.de, www.goslar.de
♦ Schronisko młodzieżowe w Goslar, Tel. 05321/22240, Fax 05321/41376
Dla naszych zagranicznych gości: numer kierunkowy = 0049, pominąć pierwsze zero (zamiast 05321 tylko 5321)

1. Przewodniczący
Ralf Schiller

Starszy strażnik
Herbert Grösser

