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1. Organizatorzy
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Goczałkowice – Zdrój
Szkółka Pływania „BUTTERFLY”
Podkolegium sędziów pływania w Oświęcimiu
2. Miejsce i termin zawodów

12.06.2016r. - Niedziela
Pływalnia „Goczuś”
43-230 Goczałkowice – Zdrój
ul. Drobnera 1
3. Cel
Popularyzacja pływania jako sposobu spędzania wolnego czasu
Dbanie o właściwą sylwetkę
Wyłonienie najlepszych pływaków w okręgu
4. ZASADY UCZESTNICTWA
- Każdy zawodnik może uczestniczyć w dwóch konkurencjach indywidualnych i sztafecie
5. ZASADY FINANSOWANIA
Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy zawodów.
Opłata startowa: 20 zł od zgłoszonego zawodnika płatne przelewem do dnia 07.06.2016r.
Opłata startowa po 07.06.2016r. lub w dniu zawodów 30zł od zawodnika.
Obligatoryjna opłata za komunikat: 20zł
Kierownicy ekip w dniu zawodów przedstawią organizatorowi potwierdzenie dokonania
wpłaty za startowe.
W przypadku chęci otrzymania faktury należy przesłać dane do faktury na adres: kkupper1@wp.pl
Dane do przelewu: nr konta: 97 1050 1256 1000 0092 2540 4731
(BUTTERFLY ul. Ludowa 36, 43-512 Kaniów)
W tytule przelewu podać należy nazwę:
Pływanie + klub/szkoła/imię i nazwisko zawodnika (jeśli indywidualnie)+ilość zawodników.
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6. Zgłoszenia
- zaproszenie SPLASH (format LENEX) do pobrania ze strony www.megatiming.pl, www.szkolkabytterfly.pl
- Zgłoszenie do zawodów - wygenerowany plik LENEX z programu Entry Edytor SPLASH należy przesłać na adres poczty
elektronicznej: W.Szulcik@interia.pl oraz kopię na adres: kkupper1@wp.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia:
07 CZERWCA 2016 do godziny 20.00 . ( Skreślenia do 09 czerwca 2016 do godziny 18.00 )
Po opublikowaniu listy zgłoszonych zawodników nie będzie możliwe dokonanie korekty zgłoszenia za wyjątkiem
ewentualnych skreśleń. Skreślenia możliwe są do 09.06.2016, jednakże opłata startowa pobierana będzie zgodnie ze
zgłoszeniem.

Ilość zawodników ze względu na techniczne możliwości ograniczona do 400 osób, decyduje
kolejność zgłoszeń!!!
- Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia (dd/mm/rr) , nazwę klubu, licencji (jeśli posiada)
dystans , konkurencję oraz najlepszy wynik uzyskany w ostatnich 12 miesiącach
7. REGULAMIN ZAWODÓW
· zawody zostaną przeprowadzone na pływalni 25 m / 6 torów
· zawody są rozgrywane seriami na czas (pomiar elektroniczny)
· nie zezwala się na start poza konkursem
· podczas rozgrzewki do skoków i startów wyznaczony wyłącznie tor 6
· dekoracje odbędą się w trakcie zawodów
· organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty programu czasowego zawodów
· organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby uczestników.
· W sprawach nie objętych regulaminem, komunikatem organizacyjnym decyduje naczelnik zawodów i sędzia główny.
8. NAGRODY
- Medale i dyplomy dla pierwszych trzech osób w każdej konkurencji i kategorii wiekowej
W WYŚCIGU MEMORIAŁOWYM oraz w finale 100m dowolnym kobiet STATUETKI ZA PIERWSZE TRZY MIEJSCA i nagroda
pieniężna 300zl za I miejsce, 200zł za II miejsce, 100zł za III miejsce.
- Dekoracje odbywać się będą w trakcie trwania zawodów
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9. PROGRAM ZAWODÓW:
rozgrzewka dziewcząt - 8.30 – 8.45 , rozgrzewka chłopców - 8.45 - 9.00, odprawa trenerów- 9.00
otwarcie zawodów - 9.20 , zawody – 9.30

4x50 dowolnym

2007
i młodsi

2006 2005

2004 2003

open

2002 2001

4x50 dowolnym

open

2000
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11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
· w sprawach nie objętych regulaminem, komunikatem organizacyjnym decyduje naczelnik zawodów i sędzia główny
· nie dopuszcza się dodatkowych wyścigów poza konkursem
· organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub skradzione podczas zawodów, jak również szkody
i wypadki
· uczestnicy od następstw nieszczęśliwych wypadków ubezpieczają się we własnym zakresie
· organizator nie ubezpiecza zawodników
· podczas zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną
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· po dokonaniu ostatecznego zgłoszenia do zawodów przez poszczególne kluby nie będą możliwe jakiekolwiek zmiany
dotyczące startów zawodników (dopisywanie, zamiana)
· w przypadku osób niepełnoletnich kierownik grupy/trener/opiekun zobowiązany jest do zapewnienia opieki nad
uczestnikami w trakcie imprezy
· wymagana jest pisemna zgoda rodziców na udział w zawodach oraz legitymacja szkolna do okazania na życzenie
organizatora
· Opiekunów prosimy o uczulenie swoich podopiecznych o poszanowanie obiektu i jego wyposażenia oraz ścisłe
stosowanie się do zaleceń obsługi
· na niecce basenu może przebywać wyłącznie opiekun z identyfikatorem (1 osoba na 15 uczestników).
Osoby nieupoważnione oraz kibice przebywają na trybunach
· podczas zawodów mały basen, jacuzzi oraz zjeżdżalnia jest wyłączona z użytku. Korzystanie z w/w podczas zawodów
jest zabronione pod kara dyskwalifikacji.
· uczestników zawodów obowiązuje regulamin krytej pływalni „Goczuś”
· zgłoszenie zawodników jest równoznaczne z akceptacją niniejszego komunikatem.
12. Wejście do szatni
Wejście do szatni nastąpi po uprzednim załatwieniu spraw w biurze zawodów:
· potwierdzenie obecności przybyłych zawodów,
· przedłożenie potwierdzenia wpisowego oraz oświadczenia,
· odebraniu list startowych i faktur,
· odebranie i potwierdzenie kluczy do szafek.
Szatnie zostaną udostępnione dla uczestników o godzinie 8.00
13.KONTAKT Z ORGANIZATOREM
Sprawy organizacyjne , informacja – Krzysztof Kupper 506 175 430 kkupper1@wp.pl
zgłoszenia , lista startowa , wyniki - Wojciech Szulc tel. 793 252 566 W.Szulcik@interia.pl

14. Sponsorzy:
- Drukarnia Unikat2
- Butterfly
- Pszczyńska Fundacja Wspierania i Rozwoju Sportu
- cetir

ZAPRASZAMY !!!

