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SEZON 2018/2019
KOMUNIKAT
RUNDA III
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1. ORGANIZATOR ZAWODÓW
Klub Sportowy MarioSport
2. PATRONAT MEDIALNY
OX.PL
3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
19 STYCZNIA 2019 roku (sobota) – Kryta Pływalnia Uniwersytetu Slì as
?kiego w Cieszynie
ul. Paderewskiego 9, 43-400 Cieszyn
tel. 33 8546137
4. INFORMACJE OGÓLNE
Zawody maja?charakter integracyjny, promocyjny Klubu Sportowego MarioSport oraz
maja?na celu propagowanie sportu pływackiego w miesc
ì ie i powiecie. Przewiduje sie?iz˙w
ciag
?u roku szkolnego 2018/2019 odbed
?a?sie?łac
?znie IV rundy zawodow
ì
(październik, grudzień, luty, kwiecień).
5. DANE TECHNICZNE ZAWODÓW
•długosc
ì ´pływalni 25 m, 6 torow
ì , temperatura wody 27,5 °C, rec
?zny pomiar czasu
•zawody przeprowadzane sa?seriami na czas bez podziału na kategorie wiekowe
•zawodnicy zostana?rozstawieni na serie na podstawie nadesłanych czasow
ì
•o zwycies
?twie decyduje najlepszy czas w danej konkurencji.
•podczas zawodoẃ obowiaz
?uja?przepisy PZP i FINA
6. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH
W zawodach moga?bracì udział zawodnicy zgłoszeni przez kluby i szkołì ki w czterech
kategoriach wiekowych: 2010 i młodsi, 2009 - 2008, 2007 - 2006, 2005 - 2004.
Kazḋy zawodnik ma prawo do startu w dwoc
ì h konkurencjach indywidualnych i jednej sztafecie.
7. PROGRAM ZAWODÓW
Rozgrzewka godz. 9:00
Uroczyste otwarcie zawodów godz. 9:50
Rozpoczec
?ie zawodoẃ o godz.10:00. Przewidywane zakonćzenie imprezy o godz. 13:00.
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W zaproszeniu wypełniamy konkurencje 24-33
I runda

II runda

III runda

IV runda

6.10.2018

24.11.2018

19.01.2019

Do ustalenia

Konkurencje

25 dow
KiM

Rocznik

Konkurencje

2010 i młodsi

25 dow
KiM

2009 - 2008
100 dow
KiM

25 grzb
KiM

2007 - 2006

200 dow
KiM

2005 - 2004
2010 i młodsi

25 klas
KiM

100 zm
KiM
Sztafeta
8 x 50 dow
mix (4 dz./4
chł)

Konkurencje

2010 i młodsi
2009 - 2008

2009 - 2008
50 klas
KiM

Rocznik

100 grzb
KiM

2005 - 2004
2007 - 2006

50 mot
KiM

2005 - 2004

Młodsi - 2004

Sztafeta
4 x 50 zm
KiM

Konkurencje

2010 i młodsi
50 dow
KiM

2009 - 2008

Rocznik
2010 i młodsi

50 grzb
KiM

2009 - 2008

2007 - 2006

2007 - 2006

2007 - 2006

2005 - 2004

2005 - 2004

2005 - 2004

2010 i młodsi

25 mot
KiM

2009 - 2008

2007 - 2006

Rocznik

2007 - 2006
2005 - 2004
2007 - 2006
2005 - 2004

Młodsi - 2004

2010 i młodsi

25 klas
KiM

2009 - 2008
100 klas
KiM

100 zm
KiM

Sztafeta
4 x 50 dow
KiM

2007 - 2006
2005 - 2004
2007 - 2006
2005 - 2004

Młodsi - 2004

2010 i młodsi
2009 - 2008

400 dow
KiM

100 mot
KiM
Sztafeta
4 x 50 zm
mix (2 dz./2
chł)

2007 - 2006
2005 - 2004
2007 - 2006
2005 - 2004

Młodsi - 2004

Regulamin rozgrzewki:
Ze wzgle?du na duz˙a?ilosc
ì ´zawodnikoẃ, rozgrzewka zostanie podzielona na dwie 25 minutowe
sesje. W pierwszej kolejnosći rozgrzewke?przeprowadza?dziewcze?ta a naste?pnie chłopcy.
Tor 6 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym na skoki do wody. Skoki do wody w innych
miejscach sa?niedopuszczalne pod grozb́a?wykluczenia z zawodoẃ.
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12. PUNKTACJA
Konkurencje indywidualne

Sztafety

1m - 13 pkt

1m - 26 pkt

2m - 11 pkt

2m - 22 pkt

3m - 10 pkt

3m - 20 pkt

4m - 9 pkt

4m - 18 pkt

5m - 8 pkt

5m - 16 pkt

6m - 7 pkt

6m - 14 pkt

7m - 6 pkt

7m - 12 pkt

8m - 5 pkt

8m - 10 pkt

9m - 4 pkt

9m - 8 pkt

10m - 3 pkt

10m - 6 pkt

11m - 2 pkt

11m - 4 pkt

12m - 1 pkt

12m - 2 pkt

8. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW
Zgłoszenia do zawodow
ì należy przesłacì na adres poczty e-mail: W.Szulc1@interia.pl w terminie
do 15.01.2019 (wtorek). Zgłoszenia dokonane po terminie nie bed
?a?brane pod uwage.?
Zgłoszenie musi zawierac:ì nazwisko i imie,?date?urodzenia (RRRR-MM-DD), płecì (K lub M),
konkurencje?i czas orientacyjny. Obowiaz
?uje zgłoszenie z programu Entry Editor SPLASH.

W zaproszeniu wypełniamy konkurencje 24-33
Po opublikowaniu listy zgłoszonych zawodnikoẃ nie bed
?zie możliwe dokonanie korekty
zgłoszenia za wyjat?kiem ewentualnych skreslì en.́ Skresĺenia możliwe do 17.01.2019 godz. 18.00,
po tym terminie opłata startowa pobierana bed
?zie zgodnie ze zgłoszeniem.
UWAGA : Terminy zgłoszeń do dnia 15.01.2019 (wtorek) do godziny 20.00. Wszystkie zgłoszenia
do zawodów po terminie nie będą przyjmowane!!!
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9. OGRANICZENIA W ILOSĆI STARTUJA?CYCH ZAWODNIKOẂ
Organizator ustala limit zawodnikoẃ startuja?cych w zawodach do 300 osob́, decyduje
kolejnosć´zgłoszenì.
10. ZASADY FINANSOWANIA
• Koszty organizacyjne pokrywaja?organizatorzy i sponsorzy zawodoẃ.
• Uczestnicy przyjez˙dz˙aja?na koszt własny.
• Opłata startowa wynosi 20 zł od kaz˙dego zgłoszonego zawodnika oraz 10 zł od zgłoszonego
zespołu sztafetowego.
• Obligatoryjna opłata za liste?startowa?wynosi 10 zł – od zgłoszonego klubu.
• Opłate?startowa?nalez˙y przelacì na konto organizatora do dnia 17 stycznia 2019, decyduje
data wykonania przelewu. Po tym terminie opłata startowa wzrasta do 30 zł od każdego
zgłoszonego zawodnika.
• Opłaty przyjmowane be?da?przelewem na konto bankowe organizatora. Kluby i szkołì ki
proszone sa?o dokonywanie wpłaty całosc
ì iowej za zgłoszonych uczestnikow
ì oraz za listę
startową. Zgłoszenie bez dokonania opłaty be?dzie automatycznie usuwane.
Dane do przelewu :
MarioSport
Ul. Orla 29
43-400 Cieszyn
Numer konta : 93 1050 1083 1000 0090 6351 3023
W tytule przelewu prosze?wpisywac´nazwe?zgłaszanego klubu/szkołì ki oraz ilosc
ì ´osob́.
• kierownicy ekip w dniu zawodoẃ przedstawia?organizatorowi potwierdzenie dokonania wpłaty
za startowe
• w trakcie zawodów będzie możliwość zakupu ciast i napoi, z których dochód zostanie
przeznaczony na pokrycie kosztów zawodów i obsługi
11. NAGRODY
• Za pierwsze 3 miejsca zawodnicy otrzymuja?medale i dyplomy.
• Puchary i dyplomy dla 3 najlepszych sztafet.
• Nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych zawodniczek i zawodników w poszczególnych
kategoriach wiekowych po czterech rundach/decyduje suma punktoẃ wg tabeli powyżej
(do klasyfikacji końcowej brani są pod uwagę zawodnicy startujący przynajmniej w trzech
z czterech rund).
• Puchar dla najlepszej zawodniczki i zawodnika w danej kategorii wiekowej po czterech
rundach/decyduje suma punktoẃ wg tabeli powyżej (do klasyfikacji końcowej brani są pod
uwagę zawodnicy startujący przynajmniej w trzech z czterech rund).
• Po zakonćzeniu czwartej rundy zawodoẃ, klub / szkoł́ka, ktorì a zdobyła najwięcej punktow
ì
otrzyma pamiątkowy puchar.
• W czasie trwania zawodów be?da?rozlosowywane nagrody rzeczowe.
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12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zgłoszenie do zawodow
ì jest row
ì noznaczne z akceptacja?postanowienì niniejszego komunikatu.
W sprawach nie objet?ych regulaminem decyduje sed
?zia głow
ì ny zawodow
ì .
Wraz z oddaniem zgłoszen,ì zgłaszajac
?y klub/ szkołì ka zapewnia, zė zgłoszeni do tych zawodow
ì
uczestnicy posiadaja?brak przeciwwskazanì do uczestnictwa w zawodach pływackich.
Podczas trwania zawodow
ì obowiaz
?uje regulamin wewnet?rzny pływalni UŚ w Cieszynie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialnosc
ì i z tytułu zagubionych rzeczy, ubezpieczenì
zdrowotnych i nastep
?stw nieszczes
?lì iwych wypadkow
ì .
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunkow
ì zawodnikow
ì w materiałach
fotograficznych i filmowych z zawodow
ì oraz w celach promocyjnych zawodow
ì .
W przypadku wat?pliwosc
ì i dotyczac
?ej daty urodzenia zawodnika/zawodniczki organizator mozė
poprosicì o przedstawienie do wglad
?u dokumentu tozṡamosc
ì i np. legitymacji szkolnej.
Lista startowa oraz wyniki z zawodow
ì zostana?opublikowane na stronie internetowej
KS MarioSport - www.mariosport.pl oraz na www.megatiming.pl
Wyniki poszczegolì nych konkurencji na biezȧ?
co bed
?a?wywieszane w holu pływalni.
Po dokonaniu ostatecznego zgłoszenia do zawodow
ì przez poszczegolì ne kluby nie bed
?a?
mozl̇iwe jakiekolwiek zmiany dotyczac
?e startow
ì zawodnikow
ì (skreslì enia, dopisywanie, zamiana).
Zamkniec
?ie listy startowej 17.01.2019

13. KONTAKT Z ORGANIZATOREM
Sprawy organizacyjne
Mariusz Siemasz – tel. 667 787 984
Zgłoszenia , lista startowa , wyniki
Wojciech Szulc – tel. 793 252 566
e-mail: kontakt@mariosport.pl
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