
                                                                                                                   

Komunikat zawodów

organizowanych przy SP 65 w Bydgoszczy na basenie "IKAR"

"Ogólnopolskie Zawody Pływackie 
z Ikarem na fali"

Bydgoszcz, 06.04.2019r

    SPONSORZY:

I. ORGANIZATOR 
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1. UKS TYTAN przy SP 65 w Bydgoszczy

II. NACZELNIK ZAWODÓW 

1. Violetta Szramska

III. CEL ZAWODÓW 

1. Popularyzacja pływania jako czynnej formy uprawiania rekreacji sportowej i spędzania czasu
wolnego.

2. Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w rywalizacji sportowej.
3. Przegląd umiejętności pływackich w celu wyłonienia talentów pływackich wśród dzieci i młodzieży. 
4. Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym zwróceniem uwagi na

rozwój zainteresowań pływackich.

IV. CEL CHARYTATYWNY                                                                                                                                                                                                                   

Pomoc finansowa w leczeniu onkologicznym 9-letniej Alicji (uczennica SP65) oraz pomoc rodzicom 
zmarłej niestety Gabrysi (była uczennica SP65), którzy walcząc o życie córki w klinikach onkologicznych 
za granicą popadli w kłopoty finansowe.

V. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

1. 06.04.2019r. (sobota) 
2. Pływalnia „IKAR”, ul. T.Golloba 7, 85-791 Bydgoszcz
3. Długość pływalni: 25 m, pomiar czasu ręczny
4. Liczba torów: 6 
5. Temp. wody: 28° C 

VI. UCZESTNICY

1. W zawodach startują zawodnicy w następujących kategoriach wiekowych: 
a. I blok: kategorie wiekowe 2010; 2011 i młodsi 
b. II blok: 2009; 2008 i 2007 
c. III blok 2006; 2005; 2004,

2. Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie.

3. Zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych oraz w sztafecie.

4. Ilość miejsc ograniczona 150 I blok, 200 II blok, 200 III blok, decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas.

6. Podczas rozgrzewki skoki startowe dozwolone są tylko na torach 1 i 6, które są torami 

    jednokierunkowymi do skoków na głębokiej wodzie i nawrotów na płytkiej wodzie. 

VII. PROGRAM ZAWODÓW 
BLOK I
8.30-8.55 –rozgrzewka 
9.00 -uroczyste otwarcie zawodów kategoria 2010, 2011 i młodsi 
8:30 -odprawa techniczna trenerów 

1-2 25 m st. dowolnym rocznik 2011 i młodsi, 2010 dziewcząt i chłopców 
3-4 25 m st. grzbietowym rocznik 2011 i młodsi, 2010 dziewcząt i chłopców 
5-6 25 m st. klasycznym rocznik 2011 i młodsi, 2010 dziewcząt i chłopców 
7- 8 4 x 25m sztafeta dowolny mieszana (rocznik 2010 i 2011 osobno, 2 chł. i 2 dz.) 

DEKORACJA W TRAKCIE ZAWODÓW. 
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BLOK II 
10.30-10.55 rozgrzewka 
11.00 -uroczyste otwarcie zawodów 
10:30 -odprawa techniczna trenerów 

9-10 50 m st. dowolnym rocznik 2009, 2008, 2007 dziewcząt i chłopców 
11-12 50 m st. grzbietowym rocznik 2009, 2008, 2007dziewcząt i chłopców 
13-14 50 m st. klasycznym rocznik 2009, 2008, 2007 dziewcząt i chłopców 
15-16 50 m st. motylkowym rocznik 2009, 2008, 2007 dziewcząt i chłopców 
17-18 100 m st. dowolny rocznik 2009, 2008, 2007 dziewcząt i chłopców 
19-20 100 m st. grzbietowym rocznik 2009, 2008, 2007 dziewcząt i chłopców 
21-22 100 m st. zmiennym rocznik 2009, 2008, 2007 dziewcząt i chłopców 
23 4 x 50 m dowolny sztafeta mieszana (rocznik 2007, 2008, 2009 - jako jedna kat. wiekowa 2chł i 2dz) 

DEKORACJA W TRAKCIE ZAWODÓW.

BLOK III

14.00-14.25 rozgrzewka 
14:30 -uroczyste otwarcie zawodów 
14:00 -odprawa techniczna trenerów 

24-25 100 m st. dowolnym rocznik 2006, 2005 ,2004 dziewcząt i chłopców 
26-27 100 m st. grzbietowym rocznik 2006, 2005, 2004 dziewcząt i chłopców 
28-29 100 m st. klasycznym rocznik 2006, 2005, 2004 dziewcząt i chłopców 
30-31 100 m st. motylkowym rocznik 2006, 2005, 2004 dziewcząt i chłopców 
32-33 200 m st. dowolnym rocznik 2006, 2005, 2004 dziewcząt i chłopców 
      34 4 x 100 m sztafety zmiennym (rocznik 2006, 2005, 2004 - jako jedna kat. wiekowa 2chł i 2dz) 

DEKORACJA W TRAKCIE ZAWODÓW.

VIII. NAGRODY
1. Dla najlepszych trzech zawodniczek i zawodników w każdej konkurencji i każdej kategorii wiekowej 
     zostaną wręczone medale i dyplomy.
3. Każdy zawodnik z bloku I dostanie medal okolicznościowy za wzięcie udziału. 
4. Medale dla trzech najlepszych sztafet w każdej kategorii wiekowej. 
5. Nagroda dla najlepszej zawodniczki i zawodnika z każdej kategorii wiekowej, o kolejności decyduje 
    suma zdobytych punktów FINA w dwóch startach indywidualnych, w przypadku jednakowej ilości o 
    kolejności decyduje wyższy wynik punktowy w jednej z dwóch konkurencji.

Sponsorem nagród specjalnych w konkurencji 100 grzbietowym BLOKU III jest firma 
                                                               SWIM DREAM.

Podczas zawodów będzie można również wylicytować, przekazane przez jednego ze 
sponsorów naszych zawodów firmę H2Oshop 2 czepki ambasadorów sklepu H2Oshop:

Pierwszy - najnowszy kadrowy czepek Arena Alicji Tchórz, w którym będzie startowała na 
wszystkich najbliższych zawodach w Polsce i na świecie;

Drugi - czepek z podpisem Mistrza Świata Radka Kawęckiego
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IX. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW

1. Zgłoszenia należy przesłać na adres: slawekpredki@gmail.com w terminie do dnia 2.04.2019
    (wtorek) do godziny 20.00
2. Wszelkich zmian w zgłoszeniach można dokonywać do dnia 04.04.2019r (czwartek) do godziny
    12.00, po tym terminie kluby zostaną obciążone opłatą startową zgodnie z wcześniejszym 
     zgłoszeniem. 
3. Zgłoszenia w formie elektronicznej plikiem „lxf” (zaproszenie do pobrania na www.megatiming.pl). 

X. ZASADY FINANSOWANIA
1. Koszty organizacyjne pokrywa organizator. 
2. Opiekę medyczną zapewnia organizator. 
3. Obsługę sędziowską ustala organizator. 
4. Opłata startowa wynosi 40 PLN płatna gotówką w biurze zawodów w dniu zawodów (przed danym 
     blokiem).
3. Opłata za zgłoszenie klubu oraz za listę startową wynosi 40 PLN, płatne gotówką w biurze zawodów,
    w dniu zawodów. 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas zawodów obowiązują przepisy PZP FINA.

2. W sprawach nieobjętych regulaminem oraz komunikatem organizacyjnym decyduje Sędzia Główny 

    w porozumieniu z Organizatorem.

3. Odprawa techniczna odbędzie się 06.04.2019 r. o godz. 8.30 na terenie pływalni.

4. Podczas zawodów uczestników obowiązuje regulamin pływalni. 

5. Zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację przez prawnych opiekunów uczestników zawodów oraz 

trenerów postanowień zawartych w niniejszym komunikacie oraz wyrażenie zgody na nieodpłatne 

wykorzystywanie zdjęć, filmów oraz wywiadów z ich wizerunkiem na potrzeby zawodów, jak 

i organizatora, w tym zamieszczanie wyników z danymi osobowymi uczestników zawodów na 

stronie internetowej www.megatiming.pl a także portalach społecznościowych, prasie, radiu i 

telewizji. 

6. Organizator zastrzega sobie prawa nie przyjęcia zgłoszenia klubu do zawodów z powodów 

      organizacyjnych bez podania przyczyny.

7. Zgłoszenie do zawodów oznacza wyrażenie zgody przez prawnych opiekunów uczestników zawodów 

oraz trenerów na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r poz. 2153, 2281, j.t., z późniejszymi 

zamianami) w celach promocyjnych zawodów oraz organizatora. 

8. Przyjmuje się, że zgłoszenie zawodnika do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień 

     niniejszego komunikatu.

9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

        ZAPRASZAMY DO BYDGOSZCZY ਏ
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