
W POSZUKIWANIU TALENTÓW
IV OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE 

POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA RYPIN

Gość specjalny

Mistrzyni Olimpijska

OTYLIA JĘDRZEJCZAK

13 kwiecień 2019 – Rypin

Dla wszystkich uczestników
    LOSOWANIE 

ATRAKCYJNYCH NAGRÓD !!! 



Partnerzy:

                             

                                                                                 

                                            

Miejsce zawodów – Rypińskie Centrum Sportu, ul. Dworcowa 11, Rypin

I. Termin zawodów – 13 kwiecień 2019
II. Organizator Zawodów 

 RUKP Sejwal Rypin
 Rypińskie Stowarzyszenie Inicjatywa
 Urząd Miasta Rypin
 Naczelnik zawodów – Karolina Topolewska

III. Kategorie wiekowe

Kategorie I II III IV V VI VII VIII

Rocznik 2012 i młodsi 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Wiek 8 lat i młodsi 9lat 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 14 lat 15 lat

 Klasyfikacja prowadzona będzie w następujących kategoriach wiekowych:
I blok zawodów – roczniki 2012 i młodsi, 2011, 2010, 
II blok zawodów – roczniki 2009,2008, 2007, 2006, 2005, 2004

 W wyścigach sztafet klasyfikacja prowadzona będzie w kategorii –
II blok zawodów dla roczników: 2009,2008, 2007, 2006, 2005, 2004

 W zawodach prawo startu mają zawodnicy zgłoszeni przez klub
 Klub może zgłosić dowolną ilość sztafet
 Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie
 Zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych oraz sztafecie

IV. Program zawodów
I BLOK (sobota)
Odprawa techniczna 9.30 – sala konferencyjna RCS
Rozgrzewka 915-935 dziewczęta 2012 i młodsze, 2011, 2010

935-955 chłopcy 2012 i młodsi, 2011, 2010,
Uroczyste otwarcie zawodów 1000

Zawody 1015

1-2: 25 m st. dowolnym rocznik 2012 i młodsi, 2011, 2010 dziewcząt i chłopców  
3-4: 25 m st. klasycznym rocznik 2011, 2010 dziewcząt i chłopców
5-6: 25 m st. grzbietowym rocznik 2012 i młodsi, 2011, 2010 dziewcząt i chłopców
7-8: 25 m st. motylkowym rocznik 2011, 2010 dziewcząt i chłopców 



II BLOK (sobota) 
Rozgrzewka ok. 1145-1210 roczniki 2009,2008,2007 

ok. 1210-1235 roczniki 2006,2005,2004 

Zawody: ok. 1240

9-10: 50 m st. dowolnym rocznik 2009, 2008, dziewcząt i chłopców 
11-12: 100 m st. dowolnym rocznik 2007, 2006, 2005, 2004, dziewcząt i chłopców 
13-14: 50 m st. klasycznym rocznik 2009, 2008, 2007, dziewcząt i chłopców 
15-16: 100 m st. klasycznym rocznik 2006, 2005, 2004, dziewcząt i chłopców 
17-18: 50 m st. grzbietowym rocznik 2009,2008, dziewcząt i chłopców
19-20: 100 m st. grzbietowym rocznik 2007, 2006, 2005, 2004, dziewcząt i chłopców 
21-22: 50 m st. motylkowym rocznik 2009,2008, 2007 dziewcząt i chłopców 
23-24: 100 m st. motylkowym rocznik 2006, 2005, 2004 dziewcząt i chłopców 
25-26: 100 m st. zmiennym rocznik 2007, 2006, 2005, 2004 dziewcząt i chłopców 
27:                       4 x 50 m st. zmiennym rocznik 2009-2008 MIX (2 dziewczęta, 2 chłopców)
28: 4 x 50 m st. zmiennym rocznik 2007-2006 MIX (2 dziewczęta, 2 chłopców) 
29: 4 x 50 m st. zmiennym rocznik 2005-2004 MIX (2 dziewczęta, 2 chłopców) 

V. Zgłoszenia do zawodów: 
Obowiązuje zgłoszenie z programu Entry Edytor – Splash. Wygenerowany plik LENEX należy przesłać 
na adres poczty e-mail: slawekpredki@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.04.2018 
r. (środa) do godz. 20.00. Zgłoszenie zostanie potwierdzone. Skreślenia przyjmowane będą do dnia
11.04.2019 r. (czwartek) do godz. 20.00. Po tym terminie płatności będą pobierane zgodnie ze 
zgłoszeniem. (nie wykreślamy na odprawie technicznej)
Lista startowa zostanie opublikowana w dniu 13.04.2019
(piątek) na stronie internetowej www.megatiming.pl

VI. Przepisy organizacyjno – techniczne:
 Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego rozpoczęcia II bloku
 Zawody zostaną rozegrane seriami na czas, temperatura wody 27-28 C
 Zawodnicy zostaną rozstawieni na podstawie zgłoszonych czasów
 Pomiar czasu elektroniczny
 W trakcie rozgrzewki skoki startowe dozwolone są tylko na torze nr 6, który jest torem 

jednokierunkowym
 Dekoracja zawodników po zakończonym I bloku na hali sportowej RCS. Dekoracja zawodników II 

bloku odbywać się będzie w trakcie trwania zawodów na hali sportowej Rypińskiego Centrum 
Sportu

 W sprawach nieokreślonych regulaminem, komunikatami oraz innymi przepisami decyzje 
podejmuje Sędzia Główny zawodów. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZP i FINA

 W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego 
zamknięcia listy zgłoszeń

 Na niecce basenowej przebywają tylko zawodnicy i trenerzy !!!
 Zakaz spożywania posiłków na pływalni

VII. Nagrody :
 Każdy zawodnik I bloku otrzyma pamiątkowy LAUR - !!!!
 Medale, dyplomy  za miejsca 1 – 3 w każdej konkurencji i kategorii wiekowej
 Dla najlepszej zawodniczki i zawodnika w każdej kategorii wiekowej za 2 starty wg punktacji 

wielobojowej puchar. Medale dla trzech najlepszych sztafet
 Losowanie atrakcyjnych nagród głównych podczas dekoracji I bloku i w trakcie trwania             

II bloku.
 Pamiątkowe 2 puchary dla grup kibiców – najgłośniejszych i najbardziej rozśpiewanych.



Zasady finansowania: 

 Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy
 Koszty uczestnictwa pokrywają kluby 
 Opłata startowa wynosi 40zł.
 Opłata za zgłoszenie klubu oraz listę startową 30 zł.
 Wszystkie świadczenia płatne gotówką w dniu zawodów 

XI. Posiłek:

 Dostępny bufet w holu prowadzącym na halę sportową, a w nim: ciepłe i zimne napoje, 
świeże kanapki, soki, słodkości, sałatki, chlebek ze smalcem i ogórkiem kiszonym  i wiele 
innych… pysznych przekąsek.

XII. Inne:

 Informacji udziela: Karolina Topolewska – 889941894

Ponad 200 miejsc siedzących na trybunach – zapraszamy kibiców!!!!!!


