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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

III ZAWODÓW PŁYWACKICH

   „O PUCHAR BURMISTRZA ŚWIECIA”

                     

                                                     

         SPONSORZY:

                ORGANIZATORZY:
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1. ORGANIZATORZY

 Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
 Park Wodny w Świeciu
 Klub Pływacki OLIMPIA Świecie
 Naczelnik zawodów Tomasz Iwanowski 664 365 556

2. TERMIN I MIEJSCE –

 12.05.2019r.(niedziela) Park Wodny w Świeciu ul. Bydgoska 1

3. UCZESTNICTWO –

 prawo startu mają zawodnicy z roczników od 2011 i młodsi do 2003 i starsi
 Zawody rozegrane zostaną w dwóch blokach startowych 

I Blok  - dla roczników 2011 i młodsi, 2010, 2009, 2008
II Blok - dla roczników 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 i starsi 

 zawodnik ma prawo uczestnictwa w 3 konkurencjach indywidualnych plus w sztafecie.

4. ZASADY FINANSOWANIA -

 koszty organizacji ponosi organizator,
 koszty uczestnictwa pokrywają kluby,
 opłata startowa - 15 zł za każdy indywidualny start zawodnika,
 zgłoszenie klubu do zawodów 30 zł,
 świadczenia płatne gotówką w biurze zawodów (na piętrze w salce konferencyjnej) lub 

przelewem na nr konta:

Klub Pływacki „Olimpia Świecie” ul. Wojska Polskiego 193 Świecie 86-100 
                            31 11 60 2202 0000 0002 9938 7836 

5. PRZEPISY TECHNICZNE –

 zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas,
 obowiązywać będą przepisy PZP i FINA,
 pomiar czasu elektroniczny z dodatkowymi nakładkami falstartowymi na słupek

6. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW-

 do zawodów obowiązuje plik zgłoszeniowy lxf do pobrania na stronie www.megatiming.pl
(zakładka okręgowe) lub poprzez zgłoszenie z systemu SEL. 

 wyniki do rankingu europejskiego będą wysłane tylko wyniki zawodników zgłoszonych 
przez system SEL

 wypełnione zgłoszenia lxf proszę wysyłać na adres slawekpredki@gmail.com do dnia 
08.05.2019r. (środa) do godz. 20.00

 zgłoszenia przez system SEL będą przyjmowane do dnia 08.05.2019r (środa)
 skreślenia przyjmowane będą do dnia 09.05.2018 (czwartek)
 listy zgłoszonych zawodników zamieszczone zostaną w piątek 10.05.2019  na stronie 

www.megatiming.pl
 organizator dla sędziów i trenerów zgłoszonych ekip zapewnia catering 
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7. NAGRODY

 medale za miejsca 1-3 w każdej konkurencji indywidualnej i sztafetach w poszczególnych 
rocznikach,

 nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych zawodników i zawodniczek w każdym roczniku 
(za 2 starty wg punktacji wielobojowej FINA), 

 puchar dla najlepszej zawodniczki i zawodnika w każdym roczniku (za 2 starty wg punktacji 
wielobojowej FINA),

 dyplomy za miejsca 4-6 w I i II bloku zawodów
 pamiątkowe medale dla wszystkich zawodników pierwszego bloku.
 w przypadku pozyskania dodatkowych sponsorów wśród zawodników i trenerów zostaną 

rozlosowane nagrody
 Nagrody finansowe w wyścigu specjalnym 1m-ce. 150zł 2 m-ce. 100zł 3 m-ce. 50zł

ZASADY UDZIAŁU: w wyścigu specjalnym 100m stylem zmiennym w I i II bloku 
zawodów może wziąć udział 5 chłopców i 5 dziewcząt posiadających najwyższą ilość 
punktów wielobojowych FINA z trzech startów. Zawodnicy zostaną rozstawieni w serii 
zgodnie z kluczem: 1m-tor 3, 2m-tor 4 , 3m – tor 2, 4m – tor 1, 5m -tor 5. Jeżeli zawodnik 
zakwalifikowany do wyścigu specjalnego, nie wyrazi w nim chęci startu, to prawo udziału 
nabywa kolejny zawodnik z najwyższą ilości punktów wielobojowych za trzy starty i tak do 
skutku.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE –

 w sprawach nie objętych regulaminem decyduje naczelnik zawodów,
 startujący zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie,
 podczas trwania zawodów obowiązuje regulamin wewnętrzny pływalni,
 organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw 

nieszczęśliwych wypadków,
 ograniczona ilość zawodników w każdym bloku – decyduje kolejność zgłoszeń,
 Skoki dozwolone tylko z toru 1
 odprawa trenerów I blok 9:00 / II blok 14:00 w salce na piętrze Parku Wodnego.

9. PROGRAM ZAWODÓW                      

  I BLOK
   rozgrzewka dziewczęta godz. 9:00 – 9:20 / chłopcy godz. 9:20 – 9:40
           uroczyste otwarcie godz. 9:45

    zawody godz. 9:50

Nr Konkurencje
1/2     25m nogi z deską na piersiach 2011 i młodsi Dz./Ch.
3/4     25m st. dowolnym 2010,2011 i młodsi Dz./Ch.
5/6 25m st. motylkowym 2009,2008 Dz./Ch.
7/8     25m st. grzbietowym 2010,2011 i młodsi Dz./Ch.
9/10 50m st. dowolnym 2010,2009,2008 Dz./Ch.
11/12 50m st. grzbietowym 2009,2008 Dz./Ch.
13/14 50m st. klasycznym 2010,2009,2008 Dz./Ch.
15/16 100m st. dowolnym 2009,2008 Dz./Ch.
17/18 100m      st. zmiennym WYŚCIG SPECJALNY !!! Dz./Ch.

19 4x25m st. dowolnym (2dz+2chł) 2010,2011 i młodsi 
(jako jedna kategoria wiekowa)

MIX

20 4x50m st. dowolnym (2dz+2chł) 2009,2008
(jako jedna kategoria wiekowa)

MIX
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              II BLOK
              rozgrzewka dziewczęta godz. 14:00 – 14:20 / chłopcy godz. 14:20 – 14:40

    zawody godz. 14:45

Nr Konkurencje

19/20 50m st. dowolnym 2007,2006,2005,2004,2003 i starsi Dz./Ch.

21/22 50m st. motylkowym 2007,2006,2005,2004,2003 i starsi Dz./Ch.

23/24 100m st. klasycznym 2007,2006,2005,2004,2003 i starsi Dz./Ch.

25/26 100m st. grzbietowym 2007,2006,2005,2004,2003 i starsi Dz./Ch.

27/28 100m st. dowolnym 2007,2006,2005,2004,2003 i starsi Dz./Ch.

29/30 200m st. dowolnym 2005,2004,2003 i starsi Dz./Ch.

31/32 100m      st. zmiennym WYŚCIG SPECJALNY !!! Dz./Ch.

31 4x50m st. zmiennym (2dz+2chł) Open (tylko roczniki II bloku) MIX

10. INNE:                      

 W sprawach nieobjętych regulaminem oraz komunikatem organizacyjnym decyduje Sędzia 
Główny w porozumieniu z Naczelnikiem zawodów.

 Zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację przez prawnych opiekunów uczestników zawodów 
oraz trenerów postanowień zawartych w niniejszym Komunikacie oraz wyrażenie świadomej 
zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku oraz na nieodpłatne 
wykorzystywanie zdjęć, filmów lub wywiadów z ich wizerunkiem na potrzeby promocyjne 
zawodów, jaki Organizatora, w tym na zamieszczanie wyników z danymi osobowymi uczestników 
zawodów na stronie internetowej Organizatora oraz portalach społecznościowych, jak również 
w prasie, radio i telewizji.

 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.

 Administratorem danych osobowych jest Klub Pływacki „Olimpia” z siedzibą przy ul. Wojska 
Polskiego 193 w Świeciu. Dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji zawodów oraz 
organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27 
kwietnia 2016 r. 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 www.megatiming.pl).

 Przyjmuje się, że zgłoszenie zawodnika do zawodów (wpis na listę zawodników) jest 
równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Komunikatu.

     ZAPRASZAMY            DO ŚWIECIA!


