KP DELFIN Inowrocław
Rok zał. 1995
KOMUNIKAT
Organizacyjny Zawodów Pływackich
„IX” GRAND PRIX KUJAW SPRINCIE"
Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Inowrocławia Ryszarda Brejzy
1. ORGANIZATOR





Klub Pływacki „Delfin”
OSiR Inowrocław
Urząd Miasta Inowrocławia
Katedra Fizjologii Collegium Medicum w Bydgoszczy

2. ADRES ORGANIZATORA
88 - 100 Inowrocław, ul. Wierzbińskiego 11
Naczelnik zawodów: Jarosław Molenda
Tel.: 660 899 358
3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW






23.03.2019 r. (Sobota)
Pływalnia „Delfin” w Inowrocławiu, ul. Wierzbińskiego 11
Długość pływalni: 25 m.
Pomiar czasu ręczny.
Liczba torów: 6

4. UCZESTNICTWO
 W zawodach startują zawodnicy w następujących kategoriach wiekowych:
 I Blok
 kat. A 2012 i młodsi
 kat. B 2011
 kat. C 2010
 II Blok






kat. D 2009-2008
kat. E 2007-2006
kat. F 2005-2004
kat. G 2003 i starsi
Posiadający: ważne badania lekarskie. Przy czym zgłoszenie zawodnika do zawodów
stanowi oświadczenie o braku przeciwskazań do udziału w nich.
 Każdy zawodnik ma prawo do dwukrotnego startu oraz w sztafecie.
 Organizator nie zezwala na starty poza konkurencją (PK).

5. NAGRODY
 Organizator ufundował medale dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników
w każdej kategorii wiekowej, w każdej konkurencji zawodów.
 Medale dla trzech najlepszych sztafet
1

 Puchar Grand Prix dla najlepszego zawodnika i zawodniczki zawodów za dwa najlepsze
wyniki wg Tabeli wielobojowej w każdej kategorii wiekowej.
6. ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW


Do I bloku zawodów obowiązuje zgłoszenie z programu Entry Edytor – Splash. Wygenerowany
plik LENEX należy przesłać na adres poczty e-mail: slawekpredki@gmail.com Przyjęcie
zgłoszenia zostanie potwierdzone. Termin zgłoszenia do dnia 20.03.2018 (środa) do
godz.20.00. Skreślenia do dnia 21.03.2018 (czwartek) do godz. 20.00



Do II bloku zawodów obowiązuje zgłoszenie w SEL. Termin zgłoszenia do dnia 20.03.2018
(środa) do godz.20.00.

 Po upływie wyznaczonych terminów płatności będą pobierane zgodnie ze zgłoszeniem, nie
wykreślamy na odprawie technicznej.
7. 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 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. O przjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
 Na niecce basenowej przebywają tylko zawodnicy i trenerzy.
8. ZASADY FINANSOWANIA
 Koszty organizacji zawodów ponosi organizator imprezy.
 Koszty uczestnictwa ponoszą kluby (płatne gotówką w biurze zawodów na basenie).
 Opłata startowa wynosi 40 PLN. Od zgłoszonego zawodnika.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 W sprawach nieobjętych regulaminem oraz komunikatem organizacyjnym decyduje
Sędzia Główny w porozumieniu z Naczelnikiem zawodów.
 Zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację przez prawnych opiekunów uczestników
zawodów oraz trenerów postanowień zawartych w niniejszym Komunikacie oraz
wyrażenie świadomej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku oraz
na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć, filmów lub wywiadów z ich wizerunkiem na
potrzeby promocyjne zawodów, jaki 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.
 Osoba odpowiedzialna za zgłoszenie zawodników do zawodów (trener, kierownik
drużyny, opiekun – rodzic) zobowiązany jest do posiadania oświadczenia o wyrażeniu
zgody przez opiekunów prawnych wszystkich zgłoszonych przez niego zawodników na
przetwarzanie danych osobowych.
2

 Administratorem danych osobowych jest KP Delfin z siedzibą przy ul. Wierzbińskiego
11 Inowrocław 88 - 100. Dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji zawodów
oraz organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych z 27 kwietnia 2016 r. Odbiorcą danych osobowych będą wszystkie osoby
zainteresowane listami startowymi oraz wynikami zawodów. Dane osobowe nie będą
przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 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).
 Przyjmuje się, że zgłoszenie zawodnika do zawodów (wpis na listę zawodników)
jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Komunikatu.
10. PROGRAM ZAWODÓW
I Blok 8:30-11:30
Rozgrzewka 8.30 – 8.55
Uroczyste otwarcie zawodów godz. 9.00
Rozpoczęcie zawodów 9.10
Kategorie A,B,C
Dziewczęta

Chłopcy

1. 25 m dowolnym (kat A)
2. 25 m dowolnym (kat A)
3. 50 m dowolnym (kat B,C,)
4. 50 m dowolnym (kat B,C,)
5. 25 m motylkowym (kat B,C,)
6. 25 m motylkowym (kat B,C,)
7. 25 m grzbietowym (kat A)
8. 25 m grzbietowym (kat A)
9. 50 m grzbietowym (kat B,C,)
10. 50 m grzbietowym (kat B,C,)
11. 25 m klasycznym (kat A)
12. 25 m klasycznym (kat A)
13. 50 m klasycznym (kat B,C,)
14. 50 m klasycznym (kat B,C,)
15. 4x25 dowolnym mix (2 dziewczynki/2 chłopców) A,B,C - jako jedna kategoria wiekowa
II Blok 11:30-15:30
Rozgrzewka 11:30 – 11:55
Rozpoczęcie zawodów 12:00
Kategorie D,E,F,G
Dziewczęta
1.
3.
5.
7.
9.
11.

50 m dowolnym
50 m motylkowym
50 m grzbietowym
50 m klasycznym
100 m dowolnym
4x50 dowolnym (Open – kat D,E,F,G)

Chłopcy
2. 50 m dowolnym
4. 50 m motylkowym
6. 50 m grzbietowym
8. 50 m klasycznym
10. 100 m dowolnym
12. 4 x 50 dowolnym (Open- kat. D,E,F,G)
Ze sportowym pozdrowieniem
Prezes KP „Delfin"

Joanna Molenda
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