Regulamin zawodów pływackich
„MALI MISTRZOWIE”
Termin i miejsce zawodów

I

1. 23.11.2019 r. godz. 1000 .
2. Basen SP 20 ul. Sobieskiego 12, os. Rządz w Grudziądzu

Organizator

II

1. Grudziądzki Klub Pływacki „ORKA” 86-300 Grudziądz ul. Sobieskiego 12,
2.
e-mail: gkporka@poczta.onet.pl
http://www.orka.org.pl
3. Kierownikiem zawodów jest trener Damian Zbrzeźny (604 416 197).

Współorganizatorzy

III

1. Szkoła Podstawowa 20 w Grudziądzu

Cel imprezy

IV

1. Propagowanie sportu pływackiego wśród dzieci.
2. Integracja między klubami pływackimi.
3. Wyłonienie zwycięzców indywidualnych i najlepszych sztafet zawodów.

Program zawodów

V

910 -odprawa techniczna trenerów
920 -odprawa komisji sędziowskiej
920 -935-rozgrzewka dziewcząt roczników 2012,2011,2010
935 -950-rozgrzewka chłopców roczników 2012,2011,2010
1000 -otwarcie zawodów, konkurencje I Bloku:
1.
3.
5.
7.
9.
11.

25m dowolnym DZ- r. 2012,2011
25m grzbietowym DZ- r. 2012,2011
50m dowolnym DZ-r.2010
50m grzbietowym DZ-r.2010
Sztafeta 4x25 dowolnym DZ 2011/2012
Sztafeta 4x25 dowolnym DZ 2010

2.
4.
6.
8.
10.
12

25m dowolnym CH- r. 2012,2011
25m grzbietowym CH- r. 2012,2011
50m dowolnym CH-r. 2010
50m grzbietowym CH-r.2010
Sztafeta 4x25 dowolnym CHŁ 2011/2012
Sztafeta 4x25 dowolnym CH 2010

1145 -zakończenie konkurencji I Bloku*
1200 -dekoracja uczestników I Bloku*
1145 -1205-rozgrzewka dziewcząt roczników 2009-2006**
1205 -1225-rozgrzewka chłopców roczników 2009-2006
*-czasy orientacyjne, dekoracje I Bloku nastąpią 15 minut po zakończeniu ostatniej serii
**-rozgrzewka przed II Blokiem nie ulegnie przyspieszeniu nawet w przypadku wcześniejszego
zakończenia I bloku 1230
konkurencje II Bloku:
1.
3.
5.
7.
9.
11.

100m dowolnym DZ- r. 2006-2009
50m klasycznym DZ- r. 2006-2009
100m grzbietowym DZ- r. 2006-2009
50m motylkowym DZ- r. 2006-2009
Sztafeta 4x50 dowolnym DZ r.2006/2007
Sztafeta 4x50 dowolnym DZ r.2008/2009

2.
4.
6.
8.
10.
12.

100m dowolnym CH- r. 2006-2009
50m klasycznym CH- r. 2006-2009
100m grzbietowym CH- r. 2006-2009
50m motylkowym CH- r. 2006-2009
Sztafeta 4x50 dowolnym CH r.2006/2007
Sztafeta 4x50 dowolnym CH r.2008/2009

1600 –dekoracje konkurencji II Bloku*
1630 –zakończenie zawodów
*-czasy orientacyjne, dekoracje II Bloku nastąpią 15 minut po zakończeniu ostatniej serii
wyścigów sztafetowych

Uczestnicy

VI

1. W zawodach prawo startu mają zawodnicy:
- zgłoszeni przez klub
- urodzeni w latach 2006-2012
VII

Przepisy techniczne

1. Zawody rozegrane zostaną seriami na czas, ustalonymi na podstawie czasu zgłoszenia.
2. W konkurencjach indywidualnych każdy zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach.
3. Klasyfikacja prowadzona będzie w następujących kategoriach: 2012, 2011, 2010, 2009,
2008,2007,2006
4. W wyścigach sztafetowych klasyfikacja prowadzona będzie w czterech kategoriach: 2011/2012,
2010, 2008/2009,2006/2007. Klub może wystawić dowolną ilość sztafet.
VIII Zgłoszenia do zawodów
1. Do zawodów obowiązuje plik zgłoszeniowy lxf do pobrania na stronie www.megatiming.pl
(zakładka okręgowe) lub poprzez zgłoszenie z systemu SEL. Wypełnione zgłoszenia lxf proszę
wysyłać na adres slawekpredki@gmail.com
2. Zgłoszenie przez plik lxf przyjmowany będzie do dnia 19.11.2019 (wtorek) do godz. 20.00
3. Zgłoszenia przez system SEL będą przyjmowane do dnia 19.11.2019r (wtorek) do godz.
20.00
4. Wykreślenia do 21.11.2019 (czwartek) do godziny 20.00. Po upływie tego terminu Kluby
zostaną rozliczone finansowo na podstawie ilości zgłoszonych zawodników z dnia 21.11.2019
(nie wykreślamy na odprawie technicznej)

Lista startowa zostanie opublikowana 22.11.2019 (piątek) na stronie www.megatiming.pl
Maksymalna ilość zawodników to 150 w I bloku i 200 w drugim.
IX

Sędziowanie
1. Komisję sędziowską powołuje Kolegium Sędziów przy Kujawsko-Pomorskim Związku
Pływackim w Toruniu.
2. W czasie trwania zawodów obowiązują aktualne przepisy PZP.

X

Zasady finansowania
1. Koszty organizacyjne pokrywa GKP „ORKA”
2. Koszty uczestnictwa pokrywają kluby.
3. Opłata startowa zawodnika wynosi 30 zł., zgłoszenie klubu 30 zł.

XI

Nagrody
1. Trzem pierwszym zawodnikom w poszczególnych kategoriach i konkurencjach przyznane
zostaną medale i dyplomy .
2. Zawodnicy trzech pierwszych sztafet otrzymają medale oraz dyplom.
3. Wszyscy uczestnicy I Bloku otrzymają medal, dyplom i słodki upominek.
4. Zawodnicy i zawodniczki II Bloku, którzy w poszczególnych kategoriach uzyskają najbardziej
wartościowy wynik ( najlepszy start przeliczony na punkty) otrzymają statuetki.

XII
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inne
Nie zezwala się na start zawodników poza konkursem.
W związku z ograniczoną ilością miejsca na trybunach basenu szkolnego proszę dopilnować
zawodników, aby buty, torby i kurtki pozostawiali w szatni.
W trakcie rozgrzewki skoki startowe dozwolone są tylko na torze nr 6, który jest torem
jednokierunkowym do skoków na głębokiej i nawrotów na płytkiej wodzie.
W celu rozgrzewki na lądzie udostępniona zastanie sala gimnastyczna A.
W trakcie zawodów na sali gimnastycznej B rozegrane zostaną konkurencje zręcznościowe
o charakterze rekreacyjnym z upominkami.
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

7.

8.

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.
Administratorem danych osobowych jest Grudziądzki Klub Pływacki „ORKA” z siedzibą przy
ul. Sobieskiego 12 w Grudziądzu. 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.

ZAPRASZAMY DO GRUDZIĄDZA

