KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

II Mi dzyklubowe Zawody P ywackie
o Puchar Prezydenta Miasta Katowice

„KARLIK 2018”
Organizator:
- Urz d Miasta Katowice
- UKS „Karlik” przy SP nr 33 Katowice ul. Witosa 23
- Szko a Podstawowa nr 33 im. Stanis awa Ligonia w Katowicach ul. Witosa 23

Miejsce i termin zawodów:
- P ywalnia SP nr33 w Katowicach ul. Witosa 23
- 11.12.2018 r. (wtorek)
Informacje techniczne:
- P ywalnia 25m, 5 torów, temperatura wody 27 C
- Pomiar czasu: pó automatyczny
- Zawody przeprowadzane b
seriami na czas zaczynaj c od serii najwolniejszej (wg
czasów podanych w zg oszeniu) bez podzia u na kategorie wiekowe;
- Po zako czeniu ka dej konkurencji zostan og oszone wyniki z podzia em na kategorie
wiekowe;
- W zawodach maj prawo startu tylko zawodnicy klubów posiadaj cych licencj PZP,
aktualne badanie lekarskie oraz ubezpieczenie;

Uczestnictwo:
- Organizator wysy a zaproszonym klubom poczt elektroniczn zaproszenie w formacie LXF
oraz komunikat w formacie PDF
- W zawodach mog uczestniczy zawodnicy urodzeni w 2003 roku i m odsi, z klubu
ywackiego UKS Karlik Katowice oraz z zaproszonych przez organizatora klubów, dru yn.
- Ka dy klub mo e wystawi reprezentacje sk adaj
si z 25 zawodników
- Ilo zawodników ze wzgl du na techniczne mo liwo ci basenu ograniczona jest do 180
osób
- Zawodnik ma prawo startu w trzech konkurencjach indywidualnych oraz w sztafecie;
- Zawody rozgrywane s zgodnie z przepisami FINA, PZP;
Zasady finansowania
- Koszty organizacyjne pokrywaj organizatorzy ;
- Uczestnicy przyje
aj na koszt w asny;
- Op ata startowa wynosi 20 z od ka dego zg oszonego zawodnika, bez wzgl du na ilo
startów;
- Op aty b
pobierane w dniu zawodów w biurze zawodów do godz. 10:00;
Zg oszenie do zawodów
Obowi zuje zg oszenie z programu Entry Edytor – SPLASH.
Zg oszenie w formacie LXF nale y przes
na adres poczty e-mail:
zawody.jczarnecki@gmail.com do 8.12.2018 do godziny 20:00
Skre lenia zawodników bez ponoszenia kosztów do 10.12.2018 do godz. 10:00;
informacja na adres e-mail: zawody.jczarnecki@gmail.com

Kategorie wiekowe:
I – 10 lat i m odsi (2008 i m odsi)
II – 11 lat (2007)
III – 12lat (2006)
IV – 13lat (2005)
V – 14-15 lat (2004 i 2003)
W sztafecie 6 x 50 stylem dowolnym (podzia na dz. i ch .) startuje po jednym zawodniku z
ka dej kategorii wiekowej, w miejsce zawodnika z danej kategorii wiekowej mo e startowa
zawodnik m odszy lub starszy pod warunkiem, e suma wieku wszystkich zawodników
cznie nie przekroczy 75 lat.
Kategoria wiekowa I - (2008r i m odsi) nie bierze udzia u w konkurencji 100 m stylem
motylkowym

Program zawodów:
- Rozgrzewka godz. 8.00- 8.25 dziewczyny
8.25- 8.50 ch opcy (tor nr 1 jest torem jednokierunkowym)
- Zawody godz. 9.00
1. 50m stylem dowolnym dz i ch
2. 100m stylem grzbietowym dz i ch
3. 50m stylem klasycznym dz i ch
4. 100m stylem motylkowym dz i ch
5. 100m stylem dowolnym dz i ch
6. 50m stylem grzbietowym dz i ch
7. 100m stylem klasycznym dz i ch
8. 50m stylem motylkowym dz i ch
9. 100m stylem zmiennym dz i ch
10. sztafeta 6x50m stylem dowolnym dz i ch

Przepisy techniczne:
Zawodnicy klasyfikowani b
1 miejsce- 20pkt
2 miejsce- 17 pkt
3 miejsce- 15 pkt
4 miejsce- 14 pkt
5 miejsce- 13 pkt
6 miejsce- 12 pkt
7 miejsce- 11 pkt- itd

w\g nast puj cej punktacji:

Nagrody:
Medale i dyplomy za miejsca 1 – 3 w ka dej konkurencji indywidualnej i
kategorii wiekowej; Dyplomy i medale w konkurencji sztafet ;
Statuetki i nagrody rzeczowe dla najlepszej zawodniczki i najlepszego
zawodnika ca ych zawodów w ka dej kategorii wiekowej wg punktów FINA za
dwa najlepsze starty;
W miar pozyskiwania sponsorów pula nagród mo e ulec zwi kszeniu;
Klub której reprezentacja zdob dzie najwi ksz ilo
Prezydenta Miasta Katowice.

punktów otrzyma puchar

Postanowienia ko cowe:
Odprawa techniczna s dziów odb dzie si o godzinie 8.30 na p ywalni
Odprawa techniczna kierowników ekip odb dzie si o godzinie 8.45 w holu przed
basenem
Jednocze nie z oddaniem zg osze , zaproszony klub, dru yna zapewnia, e zg oszeni
do tych zawodów uczestnicy posiadaj wa ne badania lekarskie (karty zdrowia
sportowca) lub o wiadczenia prawnych opiekunów oraz stosowne ubezpieczenie.
Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi odpowiedzialno ci z tytu u
nast pstw nieszcz liwych wypadków;
Podczas trwania zawodów obowi zuje regulamin wewn trzny p ywalni;
Za dyscyplin i bezpiecze stwo zawodników w czasie trwania zawodów
odpowiedzialni s ich opiekunowie, trenerzy;
Dekoracje zwyci zców b
si odbywa podczas trwania zawodów (zgodnie ze
scenariuszem dekoracji);
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdj i materia ów filmowych
wykonanych podczas zawodów do umieszczenia na stronie internetowej Klubu UKS
Karlik i SP nr 33 w Katowicach w celach promocyjnych;
Zg oszenie na zawody jest równoznaczne z akceptacj niniejszego regulaminu;
Na zawodach obowi zuj ogólne przepisy PZP
W sprawach nie uj tych regulaminem decyduje organizator zawodów
Sprawy ró ne:
W zwi zku z Rozporz dzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
zawodnicy i trenerzy bior cy udzia w zawodach wyra aj zgod na udost pnienie danych
osobowych niezb dnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, SEL,
dekoracje) oraz poprzez udzia czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie wyra a
si zgod na publikacj i udost pnienie wizerunku zawodników i innych osób
uczestnicz cych w zawodach. Uczestnictwo w imprezie sportowej zarówno czynne jak i
bierne jest jednoznaczne z akceptacj niniejszego regulaminu.

Patronat nad zawodami obj

PREZYDENT MIASTA KATOWICE

Kontakt z organizatorami:
- Sprawy organizacyjne – Marcin Szczypi ski tel. 511434843

- Obs uga informatyczna Jacek Czarnecki
tel. 511226685
e-mail zawody.jczarnecki@gmail.com

