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1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 
 

1.1. 18 listopada 2018 roku, Kryta Pływalnia „Naquarius” w Nakle nad Notecią, ul. Kazimierza Wielkiego 21 
   1.2. Długość pływalni – 25m, 6 torów, temperatura wody 27 ᴼC 
   1.3. Pomiar czasu – elektroniczny 
 

2. ORGANIZATOR: 
 

2.1. Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią  
   2.2. Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią   

2.2. Kryta Pływalnia „Naquarius” 
   2.3. Uczniowski Klub Sportowy „Krzywousty” 
   2.4. Nakielski Ośrodek Kultury  
 

3. CELE ZAWODÓW:  
 

3.1. Popularyzacja pływania jako czynnej formy uprawniania rekreacji sportowej i spędzania czasu wolnego. 
3.2. Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w rywalizacji sportowej. 
3.3. Przegląd umiejętności pływackich w celu wyszukania talentów pływackich wśród dzieci i młodzieży. 
3.4. Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój  
        zainteresowań pływackich. 
 

4. KIEROWNICTWO ZAWODÓW I KOMISJA SĘDZIOWSKA: 
 

4.1. Komisję sędziowską wyznaczy Kolegium Sędziów K-PZP. 
4.2. Naczelnikiem zawodów jest Marcin Kuliński, nr kontaktowy: 604 636 903.  
 

5. ZASADY UCZESTNICTWA: 
 

5.1. W zawodach mogą uczestniczyć drużyny klubowe z całej Polski. 
   5.2. W zawodach mogą uczestniczyć w poszczególnych konkurencjach jedynie zawodnicy zgłoszeni w terminie.  
           Nie dopuszcza się dodatkowych zgłoszeń na odprawie technicznej i w trakcie zawodów. 
   5.3. W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy z rocznika 2008 i młodsi, 2007, 2006 oraz 2005, posiadający  
           aktualne badania lekarskie za które odpowiedzialni są trenerzy.  
   5.4. Zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych i w sztafecie. 
 

6. PROGRAM ZAWODÓW: 
 

6.1. Przyjazd ekip o godzinie 9:00. 
6.2. Rozgrzewka dla wszystkich roczników o godzinie 9:15. 
6.3. Uroczyste otwarcie zawodów 10:00. 
6.4. Pierwszy start o godzinie 10:10. 
6.5. Kategorie wiekowe:  

2008 i młodsi DZ i CH (kat. A) 
2007 DZ i CH (kat. B) 
2006 DZ i CH (kat. C) 
2005 DZ i CH (kat. D) 
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  Dziewczęta       Chłopcy 
 

1.  4x50 m stylem dowolnym MIX (kat. A, B, C, D) – osobno dla każdej kategorii 
    (2 dziewczynki i 2 chłopców) 

 
2.   50 m stylem motylkowym (kat. B, C)  3. 50 m stylem motylkowym   (kat. B, C) 
4. 100 m stylem motylkowym (kat. D) 5. 100 m stylem motylkowym (kat.  D) 
6.   50 m stylem grzbietowym (kat. A) 7. 50 m stylem grzbietowym   (kat. A) 
8. 100 m stylem grzbietowym (kat. B, C,D) 9. 100 m stylem grzbietowym (kat. B, C,D) 
10. 50 m stylem klasycznym    (kat. A) 11. 50 m stylem klasycznym    (kat. A) 
12. 100 m stylem klasycznym  (kat. B,C,D) 13. 100 m stylem klasycznym  (kat. B,C,D) 
14.   50 m stylem dowolnym    (kat. A) 15. 50 m stylem dowolnym     (kat. A) 
16. 100 m stylem dowolnym    (kat. B,C,D) 17. 100 m stylem dowolnym   (kat. B,C,D) 
18. 100 m stylem zmiennym    (kat. B,C) 19. 100 m stylem zmiennym   (kat. B,C) 
20. 200 m stylem zmiennym    (kat. D) 21. 200 m stylem zmiennym   (kat. D) 

 

7. PRZEPISY ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE:  
 

7.1. Zawody przeprowadzone zostaną seriami na czas oraz na zakładkę. Rozstawienia serii wszystkich konkurencji  
        dokona organizator na podstawie zweryfikowanych czasów zgłoszeń zgodnie z rankingiem europejskim. 

   7.2. W trakcie rozgrzewki skoki startowe dozwolone są tylko na torach nr 1 i 6, które są torami jednokierunkowymi. 
   7.3. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości zgłoszonych zawodników do liczby 200 (w tym 40 dla    
           zawodników gospodarza UKS Krzywousty Nakło). Decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

8. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW: 
 

8.1. Zgłoszenie zawodników należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: slawekpredki@gmail.com wg: Edytora   
         zgłoszeń do pobrania na www.megatiming.pl do dnia 14.11.2018 (środa) do godz. 20.00. Wykreślenia do  
         16.11.2018 do godziny 20.00. Po tym terminie kluby zostaną rozliczone finansowo na podstawie ilości  
         zgłoszonych zawodników. 
 8.2. Zgłoszeń zawodników do startu w zawodach może dokonać macierzysty klub. 
 8.3. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z potwierdzeniem ważności badań lekarskich zawodników na czas   
          trwania zawodów. 
 8.4. Lista zgłoszonych zawodników zostanie opublikowana w Internecie na stronie megatiming.pl 
 8.5. Lista startowa zostanie opublikowana na megatiming.pl niezwłocznie po ewentualnych skreśleniach. 
 

9. NAGRODY: 
 

  9.1. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji indywidualnych i sztafet otrzymają medale za 3 pierwsze miejsca 
 9.2. Najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik otrzymają statuetkę w każdej kategorii wiekowej (będzie              
         decydowała suma punktów za 2 starty indywidualne wg punktacji FINA). 
 

10. ZASADY FINANSOWANIA: 
 

10.1. Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.  
10.2. Koszty uczestnictwa ponoszą kluby.  
10.3. Opłata startowa wynosi 30,00 zł od każdego zawodnika. 
10.4. Opłata za zgłoszenie klubu do zawodów (w tym lista startowa i komunikat) wynosi 20,00 zł.  
10.5. Wszystkie płatności (startowa i klubowa) powinny być wniesione przed rozpoczęciem zawodów.  
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10.6. Organizator nie będzie zwracał opłaty startowej wynikającej ze zmian dokonanych w zgłoszeniu po    
          ostatecznym terminie zgłoszeń. 

 

11. BIURO ZAWODÓW I ODPRAWA TECHNICZNA: 
 

11.1. Biuro zawodów na Krytej Pływalni „Naquarius” czynne będzie w godzinach 9:00 – 14:00. 
11.2. Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 18 listopada 2018r. o godzinie 9.30. 
 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  
 

12.1. Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP.  
12.2. Nie dopuszcza się dodatkowych startów poza konkursem (PK). 
12.3. Wstęp na zawody dla publiczności jest bezpłatny.  
12.4. Sędzia główny może wykluczyć z zawodów zawodnika za niesportowe zachowanie, w tym celowe                
          przedłużanie wyścigu.                                                                                                                                              
12.5. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego komunikatu organizacyjnego  
          oraz regulaminów Krytej Pływalni „Naquarius”. 
12.6. Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione na pływalni bez właściwego zabezpieczenia. 
12.7. Osoba odpowiedzialna za zgłoszenie zawodników do zawodów (trener, kierownik drużyny, opiekun –rodzic)  
          zobowiązany jest do posiadania oświadczenia o wyrażeniu zgody przez opiekunów prawnych wszystkich  
          zgłoszonych przez niego zawodników na przetwarzanie danych osobowych. 
12.8. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.     
          w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  
          swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że   
          Administratorem danych osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy z siedzibą przy ul. Gimnazjalnej 3 Nakło  
          nad Notecią 89-100. Dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji zawodów organizatora Odbiorcą  
          danych osobowych będą wszystkie osoby zainteresowane listami startowymi oraz wynikami zawodów. Dane  
           osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą  
           przechowywane przez okres konieczny do archiwizowania wyników sportowych w zasobach organizatora  
           (organizator nie odpowiada za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych na stronie  
            www.megaiming.pl).  

   12.9. W sprawach nieobjętych regulaminem oraz komunikatem organizacyjnym decyduje sędzia główny wraz  
                z naczelnikiem zawodów.   
 

13. INFORMACJE DODATKOWE: 
 

13.1. Zawodnicy korzystają z transponderów do szafek. 
13.2. Zabrania się przechodzenia przed punkt medyczny wszystkim osobom poza Ratownikami pełniącymi dyżur. 
13.3. Podczas trwania zawodów będzie transmisja online, która ukaże się na profilu Facebook UKS Krzywousty. 
13.4. Na terenie trybun przy pływalni obowiązuje obuwie zmienne (klapki, buty ochronne). 
13.5. Prosimy nie zajmować miejsc stojących przy barierkach, ponieważ utrudni to widoczność osobom  
          siedzącym w pierwszym rzędzie trybun. 
13.6. Na niecce basenowej przebywają tylko zawodnicy, trenerzy, organizatorzy oraz komisja sędziowska.  
          Rodzice oraz opiekunowie prawni mają zakaz przebywania na niecce basenowej oraz przechodzenia przez  
          barierki odgradzające strefę trybun ze strefą mokrą basenu. 
13.7. Organizator nie przewiduje posiłków dla zawodników. Na terenie krytej pływalni można skorzystać z bufetu. 
13.8. Nad bezpieczeństwem podczas zawodów będą obecni Ratownicy Wodni oraz Ratownik Medyczny. 
13.9. Poniżej prezentujemy mapkę, na której widoczne są miejsca parkingowe oraz dojazd na krytą pływalnię: 
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         Główny parking znajduje się przy Krytej Pływalni „Naquarius”. W związku z czynną siłownią oraz lodowiskiem      
         zachęcamy do skorzystania z dwóch blisko położonych parkingów: wjazd od strony alei Mickiewicza (położony  
         w parku Jana III Sobieskiego) oraz wjazd od strony Armii Krajowej położony między siłownią zewnętrzną  
         a skateparkiem. Z tych miejsc możemy w kilka minut dojść pieszo (niebieska linia oznacza trasę dojścia z miejsc  
         parkingowych na teren pływalni). 

 
 

 


