Komunikat organizacyjny Międzywojewódzkich Mistrzostw
Młodzików w Elblągu – 28.05.2018
(STREFA „C” – Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie, Wielkopolskie, Warmińsko-Mazurskie)
TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW – 28.05.2018 r.
CRW „Dolinka” ul. Moniuszki 25 w Elblągu (pływanie)
ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego
Urząd Miasta Elbląg
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu
Klub Sportowy Orzeł
UCZESTNICTWO:
W zawodach MMM 2018 – klasyfikacja indywidualna (opłacona licencja PZPNow)
Uczestniczą zawodnicy i zawodniczki z roczników 2006 i młodsi.
NAGRODY (PODZIAŁ NA DZ. / CHŁ.) – MEDALE
MMM – miejsca 1-3 (2006 i młodsi) – PUNKTY DLA KLUBÓW ZGODNIE Z
REGULAMINEM WSPÓŁZAWODNICTWA PZPNOW 2018 r.
NAGRODY (PODZIAŁ NA DZ. / CHŁ.) – MEDALE Z PODZIAŁEM NA ROCZNIKI
– miejsca 1-3 rocznik 2006
– miejsca 1-3 rocznik 2007
– miejsca 1-3 rocznik 2008
– miejsca 1-3 rocznik 2009 i młodsi
PRZEPISY TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZPNow.
Zawody zostaną rozegrane z podziałem na DZ\CHŁ we wszystkich rocznikach i kategoriach.
Zawody zostaną rozegrane na pływalni 25 m (8 torów), konkurencja biegowa na
stadionie 200m tartanowym lub na innym terenie w zależności od warunków
pogodowych w dniu zawodów.
Uczestnicy i opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za stan zdrowia zawodników
zgłoszonych do zawodów (w naszych zawodach obowiązują aktualne badania lekarskie
lekarza medycyny sportowej lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań i
wydawania orzeczeń o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do
ukończenia 21 roku życia).
Ewentualne zakwaterowanie i wyżywienie zainteresowane kluby organizują we własnym
zakresie.

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW
Ostateczne zgłoszenia zawodników proszę przesłać do 22.05.2018 r. wyłącznie drogą
elektroniczną przez formularz zgłoszeniowy na stronie PZPNow:
http://panel.pentathlon.org.pl/
ORIENTACYJNY PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW
PONIEDZIAŁEK 28.05.2018 r.
09.30 – odprawa techniczna
10.00 – 10.25 – rozgrzewka do pływania dziewcząt i chłopców
10.30 – Otwarcie zawodów
10.40 – start I serii pływania dziewcząt, kolejne serie dziewcząt oraz serie chłopców będą
rozpoczynać się po zakończeniu serii poprzednich.
12.30 – rozgrzewka do biegania dziewcząt i chłopców (w zależności od ilości zgłoszonych
zawodników, jeżeli pływanie zakończy się wcześniej start konkurencji biegowych może ulec
przyspieszeniu).
13.00 – start konkurencji biegowej w klasyfikacji indywidualnej na dystansie 600 m – I seria
dziewcząt kolejne serie dziewcząt oraz serie chłopców będą rozpoczynać się po zakończeniu
serii poprzedniej
14.00 – Zakończenie zawodów
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ustalonym harmonogramie po terminie
zgłoszeń, a także w zależności od warunków atmosferycznych w dniu zawodów.
Serdecznie zapraszamy,
Jan Bazukiewicz Tel.502142586, mail: jasiubaz@wp.pl
Klub Sportowy „Orzeł” Elbląg

