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KOMUNIKAT
Organizacyjny Zawodów Pływackich
„Z DELFINEM DO TOKIO"
1. ORGANIZATOR

Międzyszkolny Toruński Klub Pływacki „Delfin” Toruń
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego
Gmina Miasto Toruń
Polski Związek Pływacki
2. ADRES ORGANIZATORA
87 - 100 Toruń, ul. Wyszyńskiego 1/5
o tel. kom. 607-038-545 – Maciej Bukowski
3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

28.10.2017 r. (sobota)
Pływalnia UCS UMK Toruń, ul. ńw. Józefa 17
Długość pływalni: 25 m, pomiar czasu elektroniczny
Liczba torów: 8
Temp. wody: 28° C
4. UCZESTNICY
W zawodach startują zawodnicy w następujących kategoriach wiekowych: I blok:, kategorie
wiekowe 2009; 2008; II blok: 2007; 2006 i III blok 2005; 2004; 2003; 2002; i 2001 i starsi.
Posiadający:
o aktywnń licencję zawodniczą w SEL,
o ważne badania lekarskie.
Zawody zostanń przeprowadzone seriami na czas.
Podczas rozgrzewki skoki startowe dozwolone sń tylko na torach 1 i 8, które sń torami
jednokierunkowymi do skoków na gńńbokiej wodzie i nawrotów na pńytkiej wodzie.
Każdy zawodnik ma prawo dwukrotnego startu w jednym bloku.

Ilość zawodników z jednego klubu jest ograniczona do 25 osób. Istnieje możliwość wystawienia
większej ilości zawodników po konsultacji z organizatorem.
Organizator ma prawo do wystawienia dowolnej ilości zawodników oraz wystawienia zawodników
PK.
5. PROGRAM ZAWODÓW
I blok zawodów godz. 9.30 (rozgrzewka 8.45)
1
3
5

Dziewczęta
50 m stylem dowolnym
50 m stylem klasycznym
50 m stylem grzbietowym

2
4
6

Chłopcy
50 m stylem dowolnym
50 m stylem klasycznym
50 m stylem grzbietowym

II blok zawodów godz. 11.30 (rozgrzewka 11.00)

7
9
11
13

Dziewczęta
50 m stylem dowolnym
50 m stylem klasycznym
50 m stylem grzbietowym
50 m stylem motylkowym

8
10
12
14

Chłopcy
50 m stylem dowolnym
50 m stylem klasycznym
50 m stylem grzbietowym
50 m stylem motylkowym

III blok zawodów 15.00 (rozgrzewka 14.30)

15
17
19
21
23
25

Dziewczęta
100 m stylem dowolnym
100 m stylem klasycznym
100 m stylem motylkowym
100 m stylem grzbietowym
200 m stylem zmiennym
400 m stylem dowolnym

16
18
20
22
24
26

Chłopcy
100 m stylem dowolnym
100 m stylem klasycznym
100 m stylem motylkowym
100 m stylem grzbietowym
200 m stylem zmiennym
400 m stylem dowolnym

6. NAGRODY

Organizator ufundował nagrody dla trzech najlepszych zawodników i zawodniczek w kańdej
kategorii wiekowej na podstawie 2 najlepszych wyników wg tabeli wielobojowej.
Medale dla 3 pierwszych zawodników w każdej konkurencji.
Organizator zastrzega sobie prawo nagrodzenie najlepszych zawodników MTKP Delfin Toruń
7. ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW

Zgłoszenia w formie elektronicznej plikiem „lxf” (zaproszenie do pobrania na
www.omegatiming.pl ).
Zgłoszeń dokonywań naleńy wg czasów z rankingu europejskiego.
Zgłoszenia należy przesłać na adres : tomek.zwiejski@gmail.com w terminie do dnia
23.10.2017r. do godziny 20.00
Wszelkich zmian w zgńoszeniach mońna dokonywań do dnia 25.10. 2017 r do godziny 15.00
po tym terminie kluby zostanń obcińńone opńatń startowń zgodnie z wczeńniejszym
zgńoszeniem.
8. ZASADY FINANSOWANIA

Koszty organizacji zawodów ponosi gospodarz imprezy.
Opłata startowa wynosi 35 PLN od zawodnika pńatne przelewem na numer konta: 41 1030
0019 0109 8533 0000 5544 do dnia 25.10.2017 r po tym terminie opłata startowa wynosi 45,00
PLN od zawodnika i płatna gotówką w biurze zawodów.

Opłata zgłoszenie klubu oraz za listę startową wynosi 20 PLN.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Podczas zawodów obowiązują przepisy PZP.
W sprawach nieobjętych regulaminem oraz komunikatem organizacyjnym decyduje Sędzia
Główny w porozumieniu z Organizatorem.
Odprawa techniczna odbędzie się 28.10.2017 r. o godz. 8.30 terenie pływalni.
Podczas zawodów uczestników obowińzuje regulamin pńywalni.
Zgńoszenie do zawodów oznacza akceptacjń przez prawnych opiekunów uczestników
zawodów oraz trenerów postanowień zawartych w niniejszym komunikacie oraz wyrańenie
zgody na nieodpńatne wykorzystywanie zdjńń, filmów oraz wywiadów z ich wizerunkiem na
potrzeby zawodów, jak i organizatora, w tym zamieszczanie wyników z danymi osobowymi
uczestników zawodów na stronie internetowej www.megatiming.pl oraz www.delfintorun.pl a
takńe portalach spońecznońciowych, prasie, radiu i telewizji.
Zgńoszenie do zawodów oznacza wyrańenie zgody przez prawnych opiekunów uczestników
zawodów oraz trenerów na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r poz. 2153, 2281, j.t., z
póńniejszymi zamianami) w celach promocyjnych zawodów oraz organizatora.
Przyjmuje siń, ńe zgńoszenie zawodnika do zawodów jest równoznaczne z akceptacjń
postanowień niniejszego komunikatu.

Prezes MTKP „Delfin"
Maciej Brończyk

