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Komunikat organizacyjny 
IV OGÓLNOPOLSKIEGO MITINGU PŁYWACKIEGO LIPNO 2019 

 
I. Organizator: 

 Klub Pływacki Nemo Lipno pl. 11 Listopada 13a 87-600 Lipno e-mail: nemolipno@wp.pl  

Współorganizatorzy: 

 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu 
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie 
 Urząd Miasta w Lipnie 
 Starostwo Powiatowe w Lipnie 

II. Patronat medialny; 

 Portal internetowy TERAZ LIPNO 
 Telewizja Kablowa SM  Lipno 

III. Cel zawodów 

 doskonalenie umiejętności pływackich  
 popularyzacja pływania  
 propagowanie aktywnej formy spędzania czasu wolnego 
 wyłonienie najlepszych zawodników w konkurencjach indywidualnych i sztafetach, 

nagrodzenie ich 
 integracja klubów pływackich  

IV. Termin i miejsce zawodów 

 28 września 2019r. ( sobota) 
 Kryta Pływalnia w Lipnie pl. 11 Listopada 13a, 87-600 Lipno 

V. Warunki uczestnictwa: 

 Prawo startu w zawodach mają zawodnicy urodzeni w roku: 

I blok:     2012 i młodsi, 2011, 2010 
                II blok: : 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 

 zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie, za których posiadanie 
odpowiedzialnymi czyni się prawnych opiekunów zawodników, kierowników grup lub 
trenerów, zostaną  zgłoszeni przez klub  

 w zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy zgłoszeni  w terminie 
 nie dopuszcza się dodatkowych zgłoszeń w dniu zawodów 
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VI. Przepisy techniczno- organizacyjne 

 Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA 
 Pływalnia o długości 25m / 6 torów temp. wody 27-28 st.C 
 Elektroniczny pomiar czasu 
 Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas 
 Każdy zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych oraz w sztafecie 
 W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Naczelnik zawodów 
 Nie dopuszcza się dodatkowych startów poza konkurencją 
 Organizatorzy ustalają limit zawodników startujących w zawodach do 200 osób każdym 

z bloków + Klub Pływacki NEMO, decyduje kolejność zgłoszeń 
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w strukturze czasowo- organizacyjnej 

zawodów 
 W trakcie rozgrzewki skoki startowe dozwolone są tylko na torze nr 1 i nr. 6 , które są 

torami jednokierunkowymi do skoków na głębokiej i nawrotów na płytkiej wodzie 

VII. Kategorie wiekowe: 
 
Kategoria I II III IV V VI VII VIII IX 
Rocznik 2012 i 

młodsi 
2011  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

Wiek 7 lat i 
młodsi 

8 lat  9 lat 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 14lat 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 sztafetowych klasyfikacja prowadzona : 

                    I blok 

  rocznik 2010 i młodsi – 4x25m dowolnym– 2 dziewczynki i 2 chłopców 

  II blok 

rocznik 2009 i 2008,  – 4x50 m zmienna– 2 dziewczynki i 2 chłopców 
rocznik 2007 i 2006,  – 4x50 m zmienna– 2 dziewczynki i 2 chłopców 
rocznik 2005 i 2004,  – 4x50 m zmienna– 2 dziewczynki i 2 chłopców 

 Kluby mogą zgłosić dowolną ilość sztafet. 
 

VIII. Program zawodów: 
 

I BLOK 

Odprawa techniczna 8.30 

Rozgrzewka:   8.30 - 8.55 roczniki 2012 i młodsi 
                          8.55- 9.20 roczniki 2011, 2010 
Zawody: 9.30 

1-2    25 m st. dowolnym     rocznik  2012 i młodsi, 2011, 2010 dziewcząt, i chłopców 

3-4    25 m st. grzbietowym rocznik  2012 i młodsi, 2011, 2010 dziewcząt i chłopców 

5-6     25m st. klasycznym   rocznik  2012 i młodsi, 2011, 2010 dziewcząt i chłopców 

7-8     25m st. motylkowym rocznik  2011 i młodsi, 2010           dziewcząt i chłopców 

9-10 100m  st. zmiennym rocznik    2010                                    dziewcząt i chłopców 

11    4x25m st. dowolnym rocznik   2010 i młodsi  -     mix 2 dziewczynki i 2 chłopców  
                                                                                                   (jako jedna kategoria wiekowa) 
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 II BLOK  

 Rozgrzewka: ok. 12.20- 12.50 roczniki 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 
 Zawody: ok. 13.00 

12-13    50m st. dowolnym     rocznik 2009,2008                       dziewcząt i chłopców 

14-15 100 m st. dowolnym     rocznik 2007, 2006, 2005, 2004  dziewcząt i chłopców 

16-17   50 m st. grzbietowym rocznik 2009,2008                       dziewcząt i chłopców 

18-19 100 m st. grzbietowym rocznik 2007, 2006, 2005, 2004  dziewcząt i chłopców 

20-21   50 m st. klasyczny      rocznik 2009,2008                       dziewcząt i chłopców 

22-23 100 m st. klasycznym   rocznik 2007, 2006, 2005, 2004  dziewcząt i chłopców 

24-25   50 m st. motylkowym rocznik 2009,2008                       dziewcząt i chłopców 

26-27 100 m st. zmiennym     rocznik 2007, 2006, 2005, 2004  dziewcząt i chłopców 

     28 4x50m st. zmiennym    rocznik 2009-2008, 2007-2006, 2005-2004  
                                                                                                 mix 2 dziewczynki i 2 chłopców 

IX. 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 
24.09.2019 (wtorek) do godz. 20.00 

 zgłoszenia przez system SEL będą przyjmowane do dnia 24.09.2019r (wtorek) do godz. 20.00 
 Wykreślenia do 26.09.2019 (czwartek) do godziny 12.00. Po upływie tego terminu Kluby 

zostaną rozliczone finansowo na podstawie ilości zgłoszonych zawodników z dnia 24.09.2019 
(nie wykreślamy na odprawie technicznej)  

 Lista startowa zostanie opublikowana 27.09.2019 (piątek) na stronie www.megatiming.pl  

X. Zasady finansowania: 

 Koszty organizacji zawodów ponosi organizator imprezy. 
 Opłata startowa wynosi 40 zł od każdego zgłoszonego zawodnika. 
 Koszty uczestnictwa ponoszą Kluby 
 Opłata za zgłoszenie klubu do zawodów wynosi 30 zł 
 Wszystkie świadczenia płatne gotówką w dniu zawodów.  

XI. Nagrody: 

 W pierwszym i drugim bloku zawodów trzy najlepsze zawodniczki i trzech najlepszych 
zawodników otrzymają medale i dyplomy,  miejsca 4-6 – dyplomy. 

 Trzy najlepsze sztafety  otrzymują medale i dyplomy 
 Wszyscy zawodnicy I bloku otrzymują medale  
 W miarę pozyskania sponsorów organizator przewiduje ufundowanie dla zawodników i 

zawodniczek dodatkowych nagród rzeczowych. 

XII . Komisja Sędziowska  

 Komisję sędziowską powołuje Kolegium Sędziów przy Kujawsko- Pomorski  Okręgowym 
Związku Pływackim w Toruniu. 

XIII. Kontakt: 

 Zgłoszenia, lista startowa, wyniki- Sławomir Prędki tel. 692 449 265 
 Sprawy organizacyjne- Naczelnik zawodów- Rafał Sztubecki tel. 512 288 018 
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XIV. Sprawy końcowe: 

 Przewidziano upominki dla trenerów 
 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 Nemo z siedzibą przy  pl. 11 Listopada 
13a w Lipnie. 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 Lipna! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


