Uczniowski Klub Sportowy
„Ósemka”
przy Zespole Szkól Nr 8
im. Marii Curie – Skłodowskiej
w Toruniu
Klub współfinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń

Komunikat Organizacyjny
Zawodów Pływackich

„Pływam na medal”
Toruń, 11 listopad 2017
TERMIN ZAWODÓW: 11.11.2017 (SOBOTA)
1. MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia UCS UMK Toruń, ul. Św. Józefa 17

Długość pływalni: 25 m, pomiar czasu elektroniczny; liczba torów: 8 , temp. wody: 28° C
2. ORGANIZATOR:
•
•
•
•

Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka” w Toruniu

Gmina Miasto Toruń
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego
Szkoła Podstawowa Nr 8 w Toruniu

3. PATRONAT:
•
•

Prezydent Miasta Torunia
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Toruniu

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
•

Każdy uczestnik zawodów może startować maksymalnie w dwóch
konkurencjach indywidualnych oraz w sztafecie
W zawodach mają prawo startu zawodnicy klubów zrzeszonych w PZP

•
•
5. KATEGORIE WIEKOWE:

Kategoria
Roczniki

I
2010 i
młodsi

II

III

IV

V

VI

2009

2008

2007

2006

2005

6. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:
•

Zgłoszenia prosimy przesłać do dnia 8.11.2017 wg: Edytora zgłoszeń do pobrania na
www.omegatiming.pl, na adres: tomek.zwiejski@gmail.com

•

Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

•

Zgłoszeń dokonywać należy wg czasów z rankingu europejskiego

•

Określa się limit zgłoszonych zawodników do 250. Decyduje kolejność zgłoszeń.

•

Wykreślenia do 10.11.2015 do godziny 15:00. Po upływie tego terminu Kluby
zostaną rozliczone finansowo na podstawie ilości zgłoszonych zawodników z dnia
10.11.2015 (nie wykreślamy na odprawie technicznej)

•

Organizator zastrzega sobie możliwość wystawienia zawodników PK

7. WARUNKI FINANSOWANIA
• Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy zawodów
•

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny

•

Opłata startowa wynosi: 30,00 zł od każdego zawodnika i 20 zł za zgłoszenie klubu

•

Wszystkie świadczenia płatne gotówką w biurze zawodów w dniu przyjazdu

8. PRZEPISY TECHNICZNE:
•

Konkurencje zostaną przeprowadzone seriami na czas bez podziału na kategorie
wiekowe, możliwe starty na zakładkę

•

Zawody przeprowadzone będą w 6 kategoriach wiekowych

•

Po zakończeniu konkurencji zostaną ogłoszone wyniki z podziałem na kategorie
wiekowe

•

W sprawach nie objętych komunikatem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z
Naczelnikiem zawodów

Sobota 11 listopad 2017
ODPRAWA TECHNICZNA – godz. 830
ROZGRZEWKA – godz. 830 –900
ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW – godz. 915
PLANOWANE ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW – godz. 1600

KONKURENCJE:
1-2

25 m. st. Dowolnym

K i M kategoria I, II

3-4

50 m. st. Dowolnym

K i M kategoria III, IV

5-6

25 m. st. Grzbietowym

K i M kategoria I, II

7-8

50 m. st. Motylkowym

K i M kategoria III, IV, V, VI

9-10

50 m. st. Klasycznym

K i M kategoria III, IV, V VI

11-12

100 m. st. Grzbietowym

K i M kategoria V, VI

13-14

50 m. st. Grzbietowym

K i M kategoria III, IV

15-16

200 m. st. Zmiennym

K i M kategoria V, VI

17-18

400 m. st. Dowolnym

K i M kategoria V, VI

19-20

sztafeta 4 x 50 m. st. Dowolnym

KiM

sztafety rozegrane zostaną w 2 kategoriach wiekowych:
I kategoria roczniki 2008 i młodsi;
II kategoria roczniki 2007 i starsi;

9. REGULAMIN ROZGRZEWKI:
•

Tor 8 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym również na skoki do wody

•

Skoki do wody w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z
zawodów

10. NAGRODY:
• Dla zwycięzców w konkurencjach indywidualnych w kategoriach wiekowych oraz w
sztafetach za miejsca I – III przyznane zostaną medale i dyplomy
•

Puchar dla najlepszego zawodnika i zawodniczki (za najlepsze 2 wyniki wg tabeli
wielobojowej)

•

Organizator zastrzega sobie przyznania dodatkowych nagród.

SPRAWY PORZĄDKOWE:
•

Podstawą dopuszczenia do startu jest aktywna licencję zawodnicza w SEL oraz
aktualne badania lekarskie

•

Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas

•

Za dyscyplinę i porządek w czasie trwania zawodów czyni się odpowiedzialnych
Kierowników drużyn

•

Za dopuszczenie zawodnika do startu czyni się odpowiedzialnych Kierowników
drużyn

•

Podczas zawodów uczestników obowiązuje regulamin pływalni

•

Dekoracje zawodników będą odbywać się podczas trwania zawodów

•

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty programu czasowego

•

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi

•

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Naczelnik Zawodów

•

Zgłoszenie drużyny jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów

•

Zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację przez prawnych opiekunów
uczestników zawodów oraz trenerów postanowień zawartych w niniejszym
komunikacie oraz wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć, 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.uks8torun.pl a także portalach
społecznościowych, prasie, radiu i telewizji.

•

Zgłoszenie do zawodów oznacza wyrażenie 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 późniejszymi zamianami) w celach
promocyjnych zawodów oraz organizatora.

