VII. Aquathlon Rumia 2017
Finał 4 Mobility Grand Prix w Aquathlonie Pościgowym
Rumia, 30.04.2017r.
Program:
Program zawodów:
29.04.2017r. (sobota)
godz. 17:00-18:30 – możliwość odbycia treningu pływackiego na pływalni MOSiR w Rumi , ul. Rodziewiczówny 8.
godz. 16:00-19:00 – otwarte biuro zawodów i odbiór pakietów startowych – pływalnia MOSiR w Rumi , adres j.w.
30.04.2017r. (niedziela)
godz. 8.00-8.50 - możliwość przeprowadzenia rozgrzewki pływackiej.
godz. 7:45-8:45 - odbiór pakietów startowych , kategorie : K8, M8, K10, M10, K12, M12
godz. 8:45-9:45 - odbiór pakietów startowych , kategorie : K14, M14,KAG(16-39), MAG(16-39), KAG+40, MAG+40
godz. 9:45-10:45 - odbiór pakietów startowych, kategorie: K16, M16, K18, M18, oraz K i M
godz. 9.00-9:05 - uroczyste otwarcie zawodów
godz. 9.05-13:15 - rozegranie konkurencji pływania seriami od najkrótszych dystansów do najdłuższych wg.
komunikatu czasowego zawodów – informacje na tablicy przed zawodami
godz. 13:45-16:00 - rozegranie konkurencji biegu od najkrótszych dystansów do najdłuższych wg. komunikatu
czasowego zawodów (poniżej)- możliwe korekty czasowe.
godz. 13:45
- Start Dzieci (8-9 lat) na dystansie 563 m (alejki parku miejskiego – 1 okrążenie)
godz 13:55
- Start Dzieci (10-11 lat) na dystansie 1050 m (alejki parku miejskiego – 2 okrążenia)
godz 14:05
- Start Dzieci (12-13 lat) na dystansie 1050 m (alejki parku miejskiego – 2 okrążenia )
godz 14:15
- Start Młodzików (14-15 lat) na dystansie 2 km (2xpętla na ul. Starowiejskiej)
godz 14:30
- Start Kategorii Amatorów na dystansie 3km ( 2x pętla na ul. Starowiejskiej)
godz 15:00
- Start Juniorów Młodszych na dystansie 3km (2x pętla na ul. Starowiejskiej)
godz 15:30
- Start Główny i Juniorów na 5km ( 3 x pętla na ul. Starowiejskiej)
godz. 16:15
- dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród.
Zamknięcie ruchu ulicznego.
Zamknięcie ruchu ulicznego na ul. Starowiejskiej przewidziane jest na odcinku długości ok. 800m (od
skrzyżowania z ul. Wybickiego/Roszczynialskiego- bez zajętości tych ulic) do Ronda Jana Pawła II (bez zajętości
Ronda) przewidziane jest w godz 14:00-16:00. Takie rozwiązanie zostało przeprowadzone w 2016 roku.

