KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
II OGÓLNOPOLSKIEGO MITINGU PŁYWACKIEGO LIPNO 2017
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
II. Patronat medialny;
 Portal internetowy TERAZ LIPNO
 Nowości
 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 i ich
nagrodzenie
 integracja klubów pływackich
IV. Termin i miejsce zawodów
 27 maja 2017r. (sobota)
 Kryta Pływalnia w Lipnie pl. 11 Listopada 13a, 87-600 Lipno
V. Warunki uczestnictwa:
 Prawo startu w I bloku zawodów mają zawodnicy urodzeni w roku: 2010 i młodsi,
2009,2008 oraz w II bloku zawodów zawodnicy: 2007, 2006, 2005, 2004, 2003
 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
VI. Przepisy techniczno- organizacyjne







Podczas zawodów obowiązują przepisy PZP i FINA
Pływalnia o długości 25m / 6 torów temp. wody 27-28 st.
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
 Do klasyfikacji drużynowej klubu liczone są wyniki konkurencji indywidualnych
dziewcząt i chłopców oraz wyniki zespołów sztafetowych I i II bloku wszystkich
startujących zawodników.
 Organizatorzy ustalają limit zawodników startujących w zawodach do 200 osób
w 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
Rocznik
Wiek

I
2010 i
młodsi
7 lat i
młodsi

II
2009

III
2008

IV
2007

V
2006

VI
2005

VII
2004

VIII
2003

8 lat

9 lat

10 lat

11 lat

12 lat

13lat

14 lat

 Klasyfikacja prowadzona będzie w następujących kategoriach wiekowych:
I blok zawodów roczniki: 2010 i młodsi, 2009, 2008
II blok zawodów roczniki: 2007, 2006, 2005, 2004, 2003
 W wyścigach sztafetowych klasyfikacja prowadzona będzie tylko w II bloku zawodów
w kategorii Open dla roczników 2007, 2006, 2005, 2004, 2003.
 Kluby mogą zgłosić dowolną ilość sztafet.
VIII. Program zawodów:
I BLOK (sobota)
Odprawa techniczna 8.30
Rozgrzewka: 8.30-8.55 roczniki 2010 i młodsi, 2009, 2008
Zawody: 9.30
1-2: 25 m st. dowolnym rocznik 2010 i młodsi, 2009, 2008 dziewcząt i chłopców
3-4: 25 m st. grzbietowym rocznik 2010 i młodsi, 2009, 2008 dziewcząt i chłopców
5-6: 25 m st. motylkowym rocznik 2009, 2008 dziewcząt i chłopców
7-8: 25m st. klasycznym rocznik 2010 i młodsi, 2009, 2008
II BLOK
Rozgrzewka: ok. 12-12.25- roczniki 2007,2006, 2005, 2004, 2003
Zawody: ok. 12.30
9-10: 50 m st. dowolnym rocznik 2007, 2006, dziewcząt i chłopców
11-12: 100m st. dowolnym rocznik 2005, 2004, 2003 dziewcząt i chłopców
13-14: 50 m st. grzbietowym rocznik 2007, 2006, dziewcząt i chłopców
15-16: 100m st. grzbietowym rocznik 2005, 2004, 2003 dziewcząt i chłopców
17-18: 50 m st. klasyczny rocznik 2007, 2006, dziewcząt i chłopców
19-20: 100m st. klasycznym rocznik 2005, 2004, 2003 dziewcząt i chłopców
21-22: 100m st. zmiennym rocznik 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 dziewcząt i chłopców
23-24: sztafeta 4x50 m zmiennym OPEN dziewcząt i chłopców
IX. Zgłoszenia do zawodów:
Obowiązuje zgłoszenie z programu Entry Edytor – Splash. Wygenerowany plik LENEX należy
przesłać na adres poczty e-mail: slawekpredki@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 23.05.2017r.(wtorek). Zgłoszenie zostanie potwierdzone. Skreślenia i zmiany
przyjmowane będą do dnia 24.05.2017r. (środa). Po tym terminie płatności będą pobierane

zgodnie ze zgłoszeniem. Lista startowa zostanie opublikowana na stronie internetowej
www.megatiming.pl w dniu 26.05.2017r.
X. Wyżywienie:
Możliwość wykupienia obiadów (jeden obiad w cenie 10 zł- zupa + drugie danie- catering).
Kontakt we własnym zakresie – STARO IZBA tel. 517 519 580,
Zamówienia można składać do dnia 25 maja 2017r.
XI. Zasady finansowania:






Koszty organizacji zawodów ponosi organizator imprezy.
Opłata startowa wynosi 30 zł od każdego zgłoszonego zawodnika.
Koszty uczestnictwa ponoszą Kluby
Opłata za zgłoszenie klubu do zawodów wynosi 20 zł
Wszystkie świadczenia płatne gotówką w dniu zawodów.

XII. 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
Puchary dla 6 najlepszych drużyn klubowych obu bloków razem wg punktacji
wielobojowej FINA (punktuje każdy startujący zawodnik)
W miarę pozyskania sponsorów organizator przewiduje ufundowanie dla zawodników
i zawodniczek dodatkowych nagród rzeczowych.

XIII. Komisja Sędziowska
Komisję sędziowską powołuje Kolegium Sędziów przy Kujawsko- Pomorski Okręgowym
Związku Pływackim w Toruniu.
XIV. Kontakt:
Zgłoszenia, lista startowa, wyniki- Sławomir Prędki tel. 692 449 265
Sprawy organizacyjne- Naczelnik zawodów- Rafał Sztubecki tel. 512 288 018
XV. Sprawy końcowe:








zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację prawnych opiekunów uczestników zawodów,
kierowników ekip oraz trenerów postanowień zawartych w niniejszym Komunikacie oraz
wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć, filmów, lub wywiadów z ich
wizerunkiem na potrzeby promocyjne zawodów, organizatora, w tym na zamieszczanie
wyników z danymi osobowymi uczestników zawodów na stronie internetowej Organizatora
oraz portalach społecznościowych, jak również w prasie, radiu, telewizji.
jednocześnie zgłoszenie do zawodów oznacza wyrażenie zgody prawnych opiekunów
uczestników zawodów, kierowników ekip oraz trenerów na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz. z 2014r., poz. 1182j.t., z póz. zm.) w celach promocyjnych zawodów oraz
Organizatora. Wyrażając zgodę mają prawo wglądu i poprawiania ich oraz podają je
dobrowolnie.
Uczestnicy zawodów zobligowani są do przestrzegania regulaminu Krytej Pływalni w Lipne
W obrębie niecki basenowej w trakcie trwania zawodów mogą przebywać wyłącznie
zawodnicy biorący udział w zawodach oraz trenerzy.
Wejście na trybuny w klapkach, ewentualnie w folii ochronnej na obuwie.

Zapraszamy do Lipna!

