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I. Organizator 
 Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. Z o.o. 

II. Partnerzy 
 Urząd Miasta i Gminy Barcin 
 Urząd Miejski w Żninie  

III. Miejsce i termin zawodów: 
 Kryta Pływalnia BOSiR Barcin, ul. Jakuba Wojciechowskiego 1a, 88-190 Barcin 
 Długość pływalni: 25 m; pomiar czasu: elektroniczny; liczba torów: 6, temperatura wody: 27,5°C 
 29.02.2020 (sobota) 

IV. Warunki uczestnictwa: 
Prawo startu mają Zawodnicy urodzeni : 

 

 

I BLOK 

KATEGORIA I II III IV 

ROCZNIK 2013 i młodsi 2012 2011 2010 

WIEK 7 8 9 10 
 

 

 

II BLOK 

KATEGORIA V VI VII VIII IX 

ROCZNIK 2009 2008 2007 2006 2005 i starsi 

WIEK 11 12 13 14 15 i starsi 

 Posiadający: ważne badania lekarskie lub orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału  
w zawodach. 

 Każdy zawodnik ma prawo do dwukrotnego startu oraz w sztafecie. 
 Organizator nie zezwala na starty poza konkurencją (PK). 

V. Przepisy organizacyjno – techniczne: 

 Zawody zostaną rozegrane seriami na czas. 
 Zawodnicy zostaną rozstawieni na podstawie zgłoszonych czasów. 
 W trakcie rozgrzewki skoki startowe dozwolone są tylko na torze nr 1 i 6, który jest torem 

jednokierunkowym. 
 Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZP i FINA. 
 Na niecce basenowej przebywają tylko zawodnicy i trenerzy. 

VI. Warunki finansowania : 

 Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy zawodów. 
 Koszty uczestnictwa ponoszą kluby. 
 Opłata za zgłoszenie klubu do zawodów wynosi 20,00 zł. 
 Opłata startowa wynosi 30,00 zł. od zawodnika. 
 Płatność gotówką w biurze zawodów w dniu zawodów. 

VII. Nagrody: 

 Medale za miejsca 1-3 w każdej konkurencji indywidualnej w poszczególnych rocznikach, dyplomy za 
miejsca 1-6 w I i II bloku zawodów. 

 Nagrody rzeczowe dla najlepszego i najlepszej zawodniczki (za 2 starty według punktacji wielobojowej 
FINA) w I i II bloku zawodów. 

 Zawodnicy trzech pierwszych sztafet otrzymają medale oraz dyplom.  
 W miarę pozyskiwania sponsorów organizator przewiduje ufundowanie dodatkowych nagród rzeczowych, 

które zostaną rozlosowane wśród zawodników i zawodniczek . 
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VIII. Program zawodów: 
BLOK I roczniki 2013 i młodsi,2012,2011,2010 
9:15 odprawa techniczna trenerów  
9:00-9:25 rozgrzewka dziewcząt rocznika 2013 i młodsi,2012,2011,2010 
9:25-9:50 rozgrzewka chłopców rocznika 2013 i młodsi,2012,2011,2010 
9:50 uroczyste otwarcie Zawodów 
10:00 rozpoczęcie konkurencji pływackich  

 

Nr KONKURENCJE 
1/2 25m nogi z deską na piersiach 2013 i młodsi-2012 Dz./Ch. 
3/4 25m st. Grzbietowym 2013 i młodsi-2012-2011 Dz./Ch. 
5/6 25m st. Dowolnym 2013 i młodsi-2012-2011 Dz./Ch. 
7/8 25m st. Klasyczny 2012,2011 Dz./Ch. 
9/10 25m st. Motylkowy 2010,2011 Dz./Ch. 
11/12 50m st. Dowolny 2010,2011 Dz./Ch. 
13/14 50m st. Grzbietowy 2010,2011 Dz./Ch. 
15/16 50m st. Klasyczny 2010,2011 Dz./Ch. 
17 4 x 25m st. Dowolny  2013,2012 2DZ+2CHŁ 
18 4 x 50m st. Dowolny 2011,2010 2DZ+2CHŁ 

UWAGI: 
25 m stylem dowolnym z deską na piersiach (brzuchu) wyścig odbywa się na piersiach, a obie ręce muszą 
się znajdować na desce, start z wody, zakończenie wyścigu przez dotknięcie deską ściany basenu. 

Dekoracja zwycięzców odbywać się będzie podczas trwania bloku pomiędzy konkurencjami 

BLOK II roczniki 2009-2008-2007-2006-2005 i starsi 

13:00 odprawa techniczna trenerów  
13:00-13:20  rozgrzewka dziewcząt rocznika 2009,2008,2007,2006,2005 i starsi 
13:20-13:40  rozgrzewka chłopców rocznika 2009,2008,2007,2006,2005 i starsi 
13:45  rozpoczęcie konkurencji pływackich  

 

Nr                                                KONKURENCJE 
19/20 50m st. Motylkowy 2009,2008,2007,2006,2005 i starsi Dz./Ch. 
21/22 100m st. Zmiennym 2009,2008,2007,2006,2005 i starsi Dz./Ch. 
23/24 50m st. grzbietowym 2009,2008,2007,2006,2005 i starsi Dz./Ch. 
 DEKORACJA  
25/26 50m st. Dowolnym 2009,2008,2007,2006,2005 i starsi Dz./Ch. 
27/28 100m st. Grzbietowym 2009,2008,2007,2006,2005 i starsi Dz./Ch. 
29/30 50m st. Klasyczny 2009,2008,2007,2006,2005 i starsi Dz./Ch. 
 DEKORACJA  
31/32 100m st. Dowolnym 2009,2008,2007,2006,2005 i starsi Dz./Ch. 
33/34 100m st. Klasycznym 2009,2008,2007,2006,2005 i starsi Dz./Ch. 
35 4X50m st. Dowolnym  2009-2008,2007-2006, 2005 i starsi 2DZ+2CHŁ 
 DEKORACJA  

Dekoracja zwycięzców odbywać się będzie podczas trwania bloku pomiędzy konkurencjami. 
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IX. Zgłoszenia: 

 Organizatorzy ustalają limit zawodników startujących w zawodach do 250 osób w I bloku i do 250 osób 
na II blok zawodów, decyduje kolejność zgłoszeń. 

 Do zawodów można dokonać zgłoszenia poprzez plik zgłoszeniowy lxf do pobrania na stronie 
www.megatiming.pl (zakładka okręgowe)  lub poprzez zgłoszenie w systemie SEL.  

 Wszystkie zgłoszenia do dnia 25.02.2020 (wtorek)  do godz. 20.00 . Skreślenia i zmiany przyjmowane 
będą do dnia 27.02.2020 (czwartek) do godz.20.00 . Po upływie tego terminu płatności będą pobierane 
zgodnie ze zgłoszeniem, nie wykreślamy na odprawie technicznej. Zgłoszenia dokonane za pomocą Entry 
Edytor proszę przesłać na adres mailowy: slawekpredki@gmail.com. Zgłoszenie zostanie potwierdzone. 

 Wyniki zawodników zgłoszonych przez system SEL zostaną przesłane na swimrankings.  
 Wyniki zawodników zgłoszonych za pomocą programu Entry Edytor –Splash lxf nie będą przesłane do 

swimrankings.  
 Listy startowe zostaną opublikowane  na stronie internetowej: www.megatiming.pl 
 Po opublikowaniu list startowych  nie będą przyjmowane żadne zmiany. 

 Zaproszenie do pobrania znajduje się na stronie www.megatiming.pl. 
X. Komisja Sędziowska 

 Komisję sędziowską stanowią Sędziowie Kujawsko –Pomorskiego Związku Pływackiego. 
XI. Kontakt: 

 Zgłoszenia, lista startowa, wyniki:             Sławomir Prędki kom. 692-449-265. 
 Sprawy Organizacyjne: Naczelnik Zawodów: Marcin Jankiewicz kom. 608-152-094. 
XII. Postanowienia końcowe: 

 Za posiadanie aktualnych badań lekarskich oraz licencji odpowiedzialni są kierownicy ekip oraz trenerzy. 
 Za dyscyplinę i porządek w czasie trwania zawodów odpowiedzialni są kierownicy ekip oraz trenerzy. 
 Za dopuszczenie zawodnika do startu odpowiedzialni są kierownicy ekip.  
 Dekoracje zwycięzców odbywać się będą w czasie trwania zawodów. 
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty programu trwania zawodów. 
 Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom. 
 W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Naczelnik Zawodów w porozumieniu z organizatorami. 
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na ternie obiektu. 
 Po ukazaniu się list startowych nie ma możliwości zmian w startach indywidualnych.  
 Zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację przez prawnych opiekunów uczestników zawodów oraz 

trenerów postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie oraz wyrażenie zgody na nieodpłatne 
wykorzystywanie zdjęć, filmów lub wywiadów z  ich wizerunkiem na potrzeby promocyjne zawodów, jak   
i 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.  

 Jednocześnie, zgłoszenie do zawodów oznacza wyrażenie zgody przez prawnych opiekunów uczestników 
zawodów oraz trenerów na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia  
o Ochronie Danych Osobowych z dnia 25 maja 2018 (UE)2016/679, w celach promocyjnych zawodów oraz 
Organizatora. Wyrażający zgodę mają prawo wglądu i poprawiania ich podają je dobrowolnie. 
Administratorem danych osobowych jest Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. Z o.o. z siedzibą   
w Barcinie przy ul. Jakuba Wojciechowskiego 1a . Odbiorcą danych osobowych będą wszystkie osoby 
zainteresowane listami startowymi oraz wynikami zawodów. 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 i Polskiego 
Związku Pływackiego, do którego wyniki zawodów wraz z danymi będą przekazane). – Przyjmuje się, że 
zgłoszenie zawodnika do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją 
postanowień niniejszego Komunikatu.  

 


