
 

 

 

 

XVII ZAWODY PŁYWACKIE O PUCHAR BURMISTRZA 

 

1. Organizator:  Myślenickie Stowarzyszenie Pływackie AQUARIUS w Myślenicach 

2. Termin zawodów: 13 marca 2016 – rozgrzewka godz. 8
30

, zawody godz. 9
30

 

3. Miejsce zawodów:  Centrum Wodne Aquarius, 32-400 Myślenice, ul. Ogrodowa 19 

4. Informacje techniczne:  

 Pływalnia 25m; 6 torów, temperatura wody: 27°C  

 Pomiar czasu: automatyczny 

 Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami FINA i PZP 

 Zawody przeprowadzane są seriami na czas bez podziału na kategorie wiekowe 

 Po zakończeniu każdej konkurencji zostaną ogłoszone wyniki z podziałem na kategorie 

wiekowe 

5. Patronat honorowy: Burmistrz Miasta i Gminy i Myślenice Maciej Ostrowski  

6. Warunki uczestnictwa: 

 prawo startu mają zawodnicy będący członkami klubów, posiadających licencję Polskiego 

Związku Pływackiego 

 Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania aktualnych badań lekarskich oraz 

pisemnych zgód rodziców  Za ich posiadanie czyni się odpowiedzialnymi trenerów/opiekunów 

 zawodnik ma prawo do 2 startów indywidualnych, 1 startu w sztafecie oraz 1 startu                            

w konkurencji open 

7. Zasady finansowania:  

 Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy 

 Koszty uczestnictwa ponoszą kluby 

 Opłata startowa wynosi 30zł od zawodnika płatna 30 min przed zawodami 

 Wszystkie świadczenia płatne gotówką  

 Skreślenie zawodnika bez ponoszenia opłaty startowej możliwe do godziny 18
00

 dnia                    

11 marca  2016 

8. Zgłoszenia do zawodów: 

 należy przesłać w postaci pliku lenex na adres: zawody@swimart.pl  

 Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia (DD/MM/RRRR), 

nazwę klubu, numer licencji, dystans, konkurencję oraz najlepszy czas uzyskany w ostatnich 

12 miesiącach 

 Termin zgłoszeń upływa we  wtorek 8 marca 2016 o godzinie 20
00

 

 Dodatkowo zgłoszenie musi zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej (e-mail, telefon) 

 Wszystkie materiały potrzebne do przygotowania zgłoszenia dostępne na www.swimart.pl  

 Po opublikowaniu listy zgłoszonych zawodników nie będą możliwe żadne zmiany                               

za wyjątkiem skreśleń. 

 Ze względu na ograniczone możliwości obiektu oraz  bezpieczeństwo uczestników 

organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu ilości zawodników 

uczestniczących w zawodach. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność wpłynięcia 

zgłoszenia (data, godzina).  Klub otrzyma informacje o przyjęciu, bądź odrzuceniu zgłoszenia 

droga elektroniczną. 
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9. Nagrody: 

 dla zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych w konkurencjach indywidualnych za 

miejsca I-III przyznawane będą medale i dyplomy 

 za I-III miejsce za sztafety przyznawane statuetki 

 w klasyfikacji drużynowej za I-III miejsce puchary. 

 Dla drużyny punktuje najlepszy zawodnik w każdej konkurencji i kategorii wiekowej.  

 Dla drużyny punktuje tylko jeden zespół sztafetowy w każdej konkurencji sztafetowej. 

 

10. Program sportowy zawodów: 

 

L.p konkurencja K/M KATEGORIE WIEKOWE 
1-2 50m st. dowolnym K/M 8lat 9lat 10lat 
3-4 50m st. klasycznym K/M 8lat 9lat 10lat 
5-6 100m st. zmiennym K/M OPEN 
7-8 100m st. dowolnym K/M 11lat 12lat 13lat 14lat 15lat i starsi 

9-10 50m st. grzbietowym K/M 11lat 12lat 13lat 14lat 15lat i starsi 
11-12 100m st. klasycznym K/M 11lat 12lat 13lat 14lat 15lat i starsi 
13-14 50m st. motylkowym K/M OPEN 

15 4x50m st. zmiennym MIX 
11-13lat (2K + 2M) 

(max dwie osoby z rocznika 2003) 
14-16lat (2K + 2M) 

(max dwie osoby z rocznika 2000) 

 

11. Sprawy porządkowe: 

 za dyscyplinę i porządek w czasie trwania zawodów  odpowiedzialni są opiekunowie drużyn; 

 za dopuszczenie zawodnika do startu odpowiedzialny jest opiekun drużyny; 

 organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty programu czasowego oraz zmiany terminu 

zawodów 

 każdy uczestnik zawodów musi posiadać dokument tożsamości; 

 Tor nr 6 jest  torem jednokierunkowym – przeznaczonym na skoki 

 Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania aktualnych badań lekarskich. Za ich 

posiadanie czyni się odpowiedzialnymi trenerów/opiekunów 

 Listę startową opiekunowie drużyn otrzymują po opłaceniu opłaty startowej 

 zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu 

 potwierdzenia zgłoszeń, informacje o zawodach będą dostępne na www.swimart.pl . 

 wyniki LIVE będą publikowane na www.swimart.pl oraz www.megatiming.pl  

 w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje naczelnik zawodów bądź sędzia 

główny 

 Prosimy o pozostawianie samochodów na „górnym” parkingu. Dojazd od ul. Dunin-

Brzezińskiego 
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