
 

 

 

 
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

Otwarte Mistrzostwa Mogilna w Pływaniu 
Mogilno 2020 

 
1. Organizator: Mogilno Sport Sp. z o.o., UKS ORKA Mogilno, Urząd Miejski w Mogilnie, 

Starostwo Powiatowe w Mogilnie. 
2. Adres organizatora: Mogilno Sport Sp. z o.o. ul. Grobla 1b, 88-300 Mogilno. 
3. Termin i miejsce zawodów: 22.02.2020r., Kryta Pływalnia, ul. Józefa Trzcińskiego 2, 88-300 

Mogilno. 
4. Warunki techniczne: basen 25 m, 6 torów, pomiar czasu elektroniczny. 
5. Uczestnictwo: w zawodach startują zawodnicy posiadający ważne badania lekarskie, za ich 

posiadanie odpowiedzialni są trenerzy i kierownicy grup; organizator nie zezwala na starty 
poza konkurencją (PK); ilość miejsc ograniczona do 250 zawodników w każdym bloku, 
decyduje kolejność zgłoszeń. Zawodnik ma prawo startu w dowolnej ilości konkurencji 
indywidualnych. 

 
Możliwość startu w następujących kategoriach wiekowych: 
 

BLOK 1 
- kat. A -2011 i młodsi 
- kat. B -2010 
- kat. C -2009 
- kat. D -2008 

BLOK 2 
- kat. E - 2007 
- kat. F - 2006 
- kat. G - 2005 
- kat. H - 2004 i starsi 

 
6. Nagrody: organizator ufundował medale dla trzech najlepszych zawodników w każdej 

konkurencji w poszczególnych kategoriach wiekowych; dyplomy za miejsca 1-6, puchar 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.  

7. Zgłoszenie do zawodów: zgłoszenie należy przesłać w terminie do 17.02.2020r. do godziny 
2000 wg edytora zgłoszeń do pobrania na www.megatiming.pl, lub przez zgłoszenie 
w systemie SEL. Zgłoszenie przez Entry Edytor proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres 
email: slawekpredki@gmail.com; skreślenia i zmiany do dnia 19.02.2020r. do godziny 2000, 
po upływie tego terminu płatności będą pobierane zgodnie ze zgłoszeniem, nie ma 
możliwości wykreślenia na odprawie technicznej. Wyniki zawodników zgłoszonych przez 
system SEL zostaną przesłane na swimrankings  

8. Przepisy organizacyjno-techniczne: zawody zostaną rozegrane seriami na czas, na 
podstawie zgłoszonych czasów; w trakcie rozgrzewki skoki startowe dozwolone są tylko na 
torze 6, który jest torem jednokierunkowym; zawody zostaną rozegrane zgodnie 
z przepisami PZP i FINA; organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości 
zgłoszonych zawodników do liczby 250 w każdym bloku zawodów; na niecce basenowej 
przebywają tylko zawodnicy i trenerzy. 
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9. Program zawodów: 
 

BLOK I  (Kategorie A, B, C, D) 
                          830 - 855 rozgrzewka, 

900 otwarcie zawodów,  
910 rozpoczęcie zawodów. 

BLOK II    (Kategorie E, F, G, H)  
1230 - 1255 rozgrzewka, 
1300 rozpoczęcie zawodów. 

1. 50 m dowolnym – DZ, CH 

2. 50 m grzbietowym – DZ, CH 

3. 50 m klasycznym – DZ, CH 

4. 50 m motylkowym – DZ, CH 

5. 100 m grzbietowym – DZ, CH 

6. 100 m dowolnym – DZ, CH 

7. 100 m klasycznym – DZ, CH 

8. 100 m zmienny – DZ, CH 

1. 50 m dowolnym – DZ, CH 

2. 50 m grzbietowym – DZ, CH 

3. 50 m klasycznym – DZ, CH 

4. 50 m motylkowym – DZ, CH 

5. 100 m klasycznym – DZ, CH 

6. 100 m dowolnym – DZ, CH 

7. 100 m motylkowym – DZ, CH 

8. 100 m grzbietowym – DZ, CH 

9. 200 m zmienny – DZ, CH 

 

10. Opłaty: opłata startowa wynosi 15 zł od każdego zgłoszonego startu, płatna gotówką 

w punkcie obsługi kasowej Krytej Pływalni w Mogilnie; opłata klubowa wynosi 40 PLN; 

opłaty należy uiścić w dniu zawodów, w godzinach od 10:00 do 14:00. 

11. Postanowienia końcowe:  

• w sprawach nieobjętych komunikatem organizacyjnym decyduje Sędzia Główny 

w porozumieniu z organizatorem, 

• za dyscyplinę i porządek w czasie trwania zawodów odpowiedzialni są kierownicy ekip oraz 

trenerzy, 

• za dopuszczenie zawodnika do startu odpowiedzialni są kierownicy ekip, 

• 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 Mogilno Sport Sp. Z o.o. z siedzibą w Mogilnie przy ul. Grobla 1B. 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. 


