KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
VII Zawody Pływackie o Ciupagę Ondraszka

SPONSORZY

Organizatorzy zawodów:

Uczniowski Klub Sportowy „Ondraszek” w Bielsku-Białej
Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Beskidzkie WOPR.



Termin i miejsce zawodów.

Kryta Pływalnia „Troclik”
ul. Sosnkowskiego 14
43-300 Bielsko-Biała
27.10.2018 (Sobota)
8:10- 8.30 – Rozgrzewka( dziewczęta)
8.30- 8.50 – Rozgrzewka (chłopcy)
8:50 – Odprawa kierowników drużyn w biurze zawodów.
9:00 – Rozpoczęcie zawodów.
14:00 – Planowane zakończenie zawodów pływackich.



Informacje o zawodach:

W zawodach mają prawo startu zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie. W przypadku braku badań zawodnik
musi posiadać pisemną zgodę rodzica/ opiekuna prawnego na udział w zawodach wraz z brakiem przeciwwskazań
zdrowotnych do brania udziału w ww. zawodach. Za posiadanie ważnych badań lekarskich oraz stosownego
ubezpieczenia odpowiedzialność ponoszą kierownicy ekip.
Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia (dd/mm/rrrr), nazwę klubu, dystans i
konkurencje, najlepszy wynik.
Zawody zostaną przeprowadzone na pływalni 25 m / 6 torów.
Zawody są rozgrywane seriami na czas.
Zawodnicy zostaną rozstawieni na podstawie nadesłanych czasów.
Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych.
Zawodnikiem może być osoba, która uczęszcza na zajęcia do szkółek i klubów pływackich.

TOR 6 JEST TOREM JEDNOKIERUNKOWYM PRZEZNACZONYM NA SKOKI STARTOWE DO WODY. SKOKI DO WODY
W INNYCH MIEJSCACH SĄ NIEDOPUSZCZALNE POD GROŹBĄ WYKLUCZENIA Z ZAWODÓW!!!
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Zgłoszenia do zawodów.

Zgłoszenia do zawodów należy przesłać na adres poczty e-mail: rafalb001@poczta.onet.pl
w terminie do 20.10.2018
Każde zgłoszenie będzie potwierdzone e-mailem zwrotnym.
Zgłoszenie musi zawierać: nazwisko i imię, datę urodzenia (RRRR-MM-DD), płeć (K lub M), konkurencję i czas.
Obowiązuje zgłoszenie z programu Entry Editor SPLASH.
Skreślenia możliwe do 25.10.2018 do godz. 20.00. Po tym terminie opłata startowa pobierana będzie zgodnie ze
zgłoszeniem.
Organizator ustala limit zawodników startujących w zawodach do 260 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku większej ilości chętnych, zostanie utworzona lista rezerwowa, która będzie uzupełniała listę główną w
miarę pojawienia się ewentualnych skreśleń.



Nagrody.

Dyplomy, medale dla pierwszych trzech zawodniczek i zawodników w każdej kategorii wiekowej.
„Ciupaga Ondraszka” dla trzech najlepszych zespołów w klasyfikacji punktowej (liczy się suma punktów wg punktacji
Fina zdobytych przez wszystkich zawodników danego klubu).



Zasady finansowania.

Koszty organizacyjne ponosi organizator.
Koszty uczestnictwa ponoszą kluby. Prosimy o okazanie potwierdzenia wpłaty w dniu zawodów u organizatorów.
Prosimy o wcześniejsze przesłanie danych klubu potrzebnych do wystawienia faktury na adres uksondraszek@op.pl.
Opłata startowa wynosi 30zł od zgłoszonego zawodnika oraz obligatoryjna opłata za listę startową 10 zł płatne
przelewem na konto (termin wpłat na konto do 25.10.2018):
Bank Pekao S.A. oddział w Bielsku-Białej Nr: 25124064491111001037690983
Dane do przelewu: Uczniowski Klubu Sportowy Ondraszek w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. 1-go Maja 47
w opisie proszę wpisać: VII Zawody Pływackie o Ciupagę Ondraszka – Nazwa Klubu

Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy UKS Ondraszek Bielsko-Biała.


Postanowienia końcowe.

Zawody będą przeprowadzone zgodnie z przepisami PZP.
W sprawach nieobjętych komunikatem organizacyjnym decyduje sędzia główny zawodów w porozumieniu z
organizatorem.
Podczas zawodów uczestników obowiązuje regulamin pływalni „Troclik”.
Nie dopuszcza się dodatkowych wyścigów poza konkursem.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione, jak również szkody i wypadki.
Lista startowa oraz wyniki z zawodów zostaną opublikowane na stronie internetowej www.megatiming.pl
Po opublikowaniu list startowych nie będą możliwe jakiekolwiek zmiany dotyczące startów zawodników (skreślenia,
dopisywanie, zamiana).
W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy i trenerzy biorący udział
w zawodach organizowanych przez UKS Ondraszek Bielsko-Biała wyrażają zgodę na udostępnienie danych
osobowych i wizerunku niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, SEL, dekoracje, strony
internetowe www.megatiming.pl, www.uksondraszek.pl, portale społecznościowe, prasa, materiały fotograficzne i
filmowe) oraz poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie wyraża się zgodę na publikację i
udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach. Uczestnictwo w ww. zawodach
zarówno czynne jak i bierne jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego komunikatu.
Ze względu na brak trybun oraz niewielką przestrzeń wewnątrz pływalni, z każdą grupą zaproszoną na zawody może
wejść 2 trenerów/opiekunów.


Kontakt z organizatorem.

Mariusz Borowski – tel. 503 115 680

Zgłoszenia , lista startowa , wyniki : Rafał Bałys – tel. 664 725 830

e-mail: rafalb001@poczta.onet.pl

Serdecznie zapraszamy do Bielska-Białej!

