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I. Organizator 

 

Komunikat organizacyjny 
IV Ogólnopolskich Zawodów Pływackich SOLANO CUP 

z konkurencjami w kategorii Masters 
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I. Organizator 

1. KS Piranie Osielsko.  
Kontakt: piranieosielsko@gmail.com 
 

II. Partnerzy 

1. Gmina Osielsko 

2. GOSiR Osielsko 

3. Solano Sunglasses 

4. Chata Myśliwska 

5. Nowak Szkło 

6. Kamal 

7. Folwark Deweloper 

8. VST 
 

III. Termin i miejsce zawodów 

1. Zawody odbędą się 7 kwietnia 2019 roku w Osielsku k/Bydgoszczy,  

ul. Tuberozy 2 (GOSiR Osielsko). 

2. Rozpoczęcie zawodów o godzinie 9:10. 

3. Basen 25 m, pięciotorowy. 

4. Basen otwarty będzie od godziny 8:00.  

5. Biuro zawodów czynne będzie przed rozpoczęciem zawodów w godz. 8:00-9.00 oraz  

w przerwie pomiędzy blokami. 

 

IV. Uczestnicy zawodów 

1. Prawo startu mają zawodnicy posiadający ważne badania lekarskie, zgłoszeni przez klub 

lub szkołę. 

2. Kategorie wiekowe: 

Kategoria I II III IV V VI VII VIII IX 
MASTERS 

M1 M2 M3 

Rocznik 
2012 

i 
młodsi 

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
2004  

i 
starsi 

29-
39 

40-
50 

51+ 

3. Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach. 

4. Organizator nie zezwala na dodatkowe starty poza konkurencją. 

 

V. Koszty uczestnictwa 

1. Koszty organizacyjne pokrywa organizator. 

2. Koszty uczestnictwa pokrywają kluby w wysokości 35 złotych za zawodnika. Opłata 

startowa dokonywana gotówką w dniu zawodów wynosi 40 złotych. 

3. Koszt zgłoszenia klubu, w tym listy startowe, wynosi 30 złotych. 

4. Wpisowe klubu i zawodników prosimy wpłacać przelewem na konto KS Piranie Osielsko. 

Nr konta: 

WBK nr 42 1090 2590 0000 0001 3339 9655 

5. Dowód wpłaty przedłożyć organizatorowi podczas odprawy technicznej. 
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VI. Program zawodów  

Blok I  9:10 
 
8:20 – 8:35  rozgrzewka dziewcząt: roczniki 2012 i młodsi, 2011, 2010, 2009 
8:30  odprawa techniczna trenerów 
8:40 – 8.55 rozgrzewka chłopców: roczniki 2012 i młodsi, 2011, 2010, 2009 
9:05  uroczyste otwarcie zawodów 
9:10  rozpoczęcie konkurencji pływackich 
 
Dekoracja na sali gimnastycznej po zakończeniu konkurencji pływackich 

 

Nr Konkurencje Rocznik Płeć 

1  2  25 m st. grzbietowym rocznik 2012 i młodsi Dz./Ch. 

3  4  50 m st. motylkowym rocznik 2009 Dz./Ch. 

5  6  50 m st. grzbietowym rocznik 2011 i 2009 Dz./Ch. 

7  8  100 m st. grzbietowym rocznik 2010 Dz./Ch. 

9  10  25 m st. dowolnym rocznik 2012 i młodsi Dz./Ch. 

11  12  50 m st. dowolnym rocznik 2011, 2010 Dz./Ch. 

13  14  25 m st. klasycznym rocznik 2012 i młodsi, 2011 Dz./Ch. 

15  16  50 m st. klasycznym rocznik 2010 i 2009 Dz./Ch. 

17  18  25 m st. motylkowym rocznik 2011, 2010 Dz./Ch. 

19  20  100 m st. dowolnym rocznik 2009 Dz./Ch. 

21  22  100 m st. zmiennym rocznik 2009 Dz./Ch. 

 

Blok II 12:20 
 

11:15 – 11:45  rozgrzewka dziewcząt/kobiet 
11:30   odprawa techniczna trenerów 
11:45 – 12.15  rozgrzewka chłopców/mężczyzn 
12:20  rozpoczęcie konkurencji pływackich 
 
Dekoracja na sali gimnastycznej po zakończeniu konkurencji pływackich 
 

Nr Konkurencje Rocznik Płeć 

23  24  50 m st. motylkowym 
rocznik 2008, 2007, 2006, 2005, 2004  
i starsi 

Dz./Ch. 

25  26  50 m st. grzbietowym 
rocznik 2008, 2007, 2006, kategoria M1, 
M2, M3 

Dz./Ch. 

27  28  100 m st. grzbietowym rocznik 2005, 2004 i starsi Dz./Ch. 

29  30  50 m st. klasycznym 
rocznik 2008, 2007, 2006, 2005, 
kategoria M1, M2, M3 

Dz./Ch. 

31  32  100 m st. klasycznym rocznik 2004 starsi 
Dz./Ch. 

33  34  100 m st. dowolnym rocznik 2008, 2004 i starsi Dz./Ch. 

35  36  50 m st. dowolnym 
rocznik 2007, 2006, 2005, kategoria M1, 
M2, M3 

Dz./Ch. 

37  38  100 m st. zmiennym rocznik 2008, 2007 Dz./Ch. 
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VII. Nagrody 

1. Medalami uhonorowani zostaną trzej najlepsi zawodnicy i trzy najlepsze zawodniczki  
w każdej konkurencji i w każdej kategorii wiekowej.  

2. Dla najlepszej zawodniczki i zawodnika w każdej kategorii wiekowej za dwa starty  
wg punktacji wielobojowej przewidziane są nagrody od organizatora i partnerów.  
W przypadku takiej samej ilości punktów wielobojowych FINA o zwycięstwie decyduje 
najwyżej punktowana konkurencja. 
 

VIII. Zgłoszenia do zawodów 

1. Termin nadsyłania zgłoszeń do zawodów upływa o godz. 20:00 dnia 2 kwietnia 2019 
roku. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

2. Wykreślenia i zmiany konkurencji zgłoszonych już zawodników możliwe są do godz. 
20:00 dnia 4 kwietnia 2019 roku. Po upływie tego terminu płatności będą pobierane 
zgodnie ze zgłoszeniem. Nie ma możliwości wykreślenia podczas odpraw technicznych. 

3. Kluby zostaną obciążone opłatami startowymi na podstawie przesłanych zgłoszeń i stanu 
z godz. 20:00 dnia 4 kwietnia 2019 roku. 
 

IX. Przepisy organizacyjno – techniczne 

1. Zawody zostaną rozegrane seriami na czas zgodnie z przepisami FINA i PZP. 

2. Pomiar czasu ręczny. 

3. Zawodnicy zostaną rozstawieni na podstawie czasów zgłoszenia uzyskanych w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy. W przypadku braku potwierdzenia wyniku w rankingu europejskim, 
zawodnik zostanie przeniesiony do najsłabszej serii (NT). 

4. W bliskości niecki basenowej przebywają tylko zawodnicy i trenerzy.  

5. W trakcie rozgrzewki skoki startowe dozwolone są wyłącznie na torze 6., który jest torem 
jednokierunkowym. 

6. Tor nr 1 (wypłycony) jest wyłączony z zawodów. 

7. Ze względu na wymogi bezpieczeństwa i komfort uczestników rozgrzewka przed każdym 
blokiem podzielona zostanie na dwie części. W pierwszej kolejności rozgrzewają się 
dziewczęta/kobiety, w drugiej chłopcy/mężczyźni. Organizator będzie ściśle przestrzegał 
tego podziału. 

8. Dekoracja zawodników odbędzie w sali gimnastycznej po zakończeniu każdego bloku. 

9. Komisja odwoławcza nie będzie brała pod uwagę nagrań wykonanych z wykorzystaniem 
niecertyfikowanych urządzeń rejestrujących. 

 
X. Pozostałe regulacje prawne 

1. Podczas zawodów uczestników obowiązuje regulamin pływalni. 

2. 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 
oraz na portalach społecznościowych, w prasie, radiu i telewizji. 

3. Zgłoszenie do zawodów oznacza wyrażenie zgody przez prawnych opiekunów 
uczestników zawodów oraz trenerów na przetwarzanie danych osobowych w celach 
promocyjnych zawodów oraz organizatora zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r poz. 2153, 2281  
z późniejszymi zmianami). 

4. Przyjmuje się, że zgłoszenie zawodnika do zawodów jest równoznaczne z akceptacją 
postanowień niniejszego komunikatu. 

 

Serdecznie polecamy i zapraszamy do skorzystania z oferty kulinarnej restauracji Chata 
Myśliwska znajdującej się 5 minut drogi od basenu. http://www.chata-mysliwska.pl/pl/. 


