
                                                          

Komunikat organizacyjny

„XIII Mikołajkowych Zawodów w pływaniu”
organizowanych 08.12.2018 r. w Bydgoszczy

SPONSORZY
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 email: mkssp63@gmail.com; www.mkssp63.pl; Facebook – MKS SP63 BYDGOSZCZ 

 kontakt z trenerami pod nt tel. 606434139, 

http://www.mkssp63.pl/


                                                          
I Organizator:

1. Międzyszkolny Klub Sportowy - Sekcja Pływacka przy Szkole Podstawowej nr 63 
w Bydgoszczy przy ul. S. Goszczyńskiego 3.

2. Szkoła Podstawowa nr 63 w Bydgoszczy
3. Naczelnik zawodów: Tomasz Kaja - 606-434-139

II Termin i miejsce zawodów:

1. Zawody odbędą się 08.12.2018 w Bydgoszczy 
na krytej pływalni „BRYZA” przy SP 63, ul. S. Goszczyńskiego 3.

2. Uroczyste otwarcie zawodów: 8.30.

III Program zawodów:

1. Rozgrzewka na 30 min przed rozpoczęciem każdego bloku
2. Odprawa techniczna w szkolnej stołówce, na 30 min przed rozpoczęciem bloku
3. Oficjalne otwarcie zawodów: 8.30

Blok I – 8.30- 10.00

      1-2   25 m stylem dowolnym rocz. 2011 i młodsi dziewcząt i chłopców

      3-4   25 m stylem grzbietowym rocz. 2011 i młodsi dziewcząt i chłopców

  5-6  25  m  same  nogi  do  stylu  grzbietowego  z  deską  rocz.  2011  i  młodsi  dziewcząt  
                   i chłopców - wyścig odbywa się na plecach, a obie ręce muszą się znajdować na desce

(deska  może  znajdować  się  na  nogach,  brzuchu  lub  za  głową),  start  z  wody,  
                   zakończenie wyścigu przez dotknięcie ściany basenu (można dotknąć deską).

      7-8    25 m same nogi do „kraula” z deską rocz. 2011 i młodsi dziewcząt i chłopców – 
                     wyścig odbywa się na piersiach, a obie ręce muszą się znajdować na desce, start 
                      z wody, zakończenie wyścigu przez dotknięcie deską ściany basenu.

85-134 Bydgoszcz, ul. S. Goszczyńskiego 3; tel/fax 52 340-55-99;  
 email: mkssp63@gmail.com; www.mkssp63.pl; Facebook – MKS SP63 BYDGOSZCZ 

 kontakt z trenerami pod nt tel. 606434139, 

http://www.mkssp63.pl/


                                                          
Blok II – 10.30 – 11.45

      9-10   50 m stylem dowolnym rocz. 2010 dziewcząt i chłopców

      11-12   25 m stylem grzbietowym rocz. 2010 dziewcząt i chłopców

      13-14   25 m stylem klasycznym rocz. 2010 dziewcząt i chłopców

15-16   25 m stylem motylkowym rocz. 2010 dziewcząt i chłopców

       17   Sztafeta 4 x 25 m stylem dowolnym 2010 i młodsi (2 dziewczynki + 2 chłopców)

Blok III – 12.00 – 14.30

       18-19   100m stylem dowolnym rocz.  2009 dziewcząt i chłopców

       20-21   50 m stylem grzbietowym rocz. 2009 dziewcząt i chłopców

       22-23  50 m stylem klasycznym rocz. 2009 dziewcząt i chłopców
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       24-25   100 m stylem zmiennym rocz. 2009 dziewcząt i chłopców

26   Sztafeta 4 x 50 m stylem zmiennym 2009 (2 dziewczynki + 2 chłopców)
 

Blok IV – 15.00 – 17.30

        27-28   100m stylem dowolnym rocz.  2008, 2007 dziewcząt i chłopców

29-30  100 m stylem grzbietowym rocz. 2008, 2007 dziewcząt i chłopców

        31-32  100 m stylem klasycznym rocz. 2008, 2007 dziewcząt i chłopców

        33-34   100 m stylem zmiennym rocz. 2008, 2007 dziewcząt i chłopców

35   Sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym 2008, 2007 (2 dziewczynki + 2 chłopców)
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Blok V 18.00 – 20.30

         36-37   100 m stylem motylkowym rocz. 2001-2003, 2004, 2005, 2006 dziewcząt i 
chłopców

         38-39    200 m stylem dowolnym rocz. 2001-2003, 2004, 2005, 2006 dziewcząt i chłopców
        

40-41    100 m stylem klasycznym rocz. 2001-2003, 2004, 2005, 2006 dziewcząt i chłopców

         42-43    100 m stylem grzbietowym rocz. 2001-2003, 2004, 2005, 2006 dziewcząt i 
chłopców

         44-45     200m stylem motylkowym rocz. 2001-2003, 2004, 2005, 2006 dziewcząt i 
chłopców

Wyścig o puchar Prezesa MKS SP63 Bydgoszcz

46 Sztafeta 4 x 100 m stylem zmiennym 2001 - 2003, 2004, 2005, 2006 (mix bez względu na płeć)

            ZAWODNICY ROCZNIKA 2001, 2002 i 2003 są traktowani jako jedna kategoria wiekowa

IV Uczestnictwo:

1. Prawo startu mają zawodnicy roczników: 2001 – 2011 i młodsi zgłoszeni przez klub
2. Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie oraz licencje (2008 i starsi)
3. Zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych oraz w sztafecie 
4. Zgłoszenia prosimy przesłać do dnia  05.12.2018 r. wg: Edytora zgłoszeń do pobrania na

www.megatiming.pl na adres: slawekpredki@gmail.com 
5. Wykreślenia do 06.12.2018 20:00 
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Kluby  zostaną  rozliczone  finansowo  na  podstawie  ilości  zgłoszonych  zawodników  
w dniu 06.12.2018 w przerwie po zakończonym bloku: I, II, III, IV (nie wykreślamy 
na odprawie)

 6.  Liczba  zawodników ograniczona  (I  blok-150 os.,  II  blok-150 os.,  III  blok-150 os.,  
      IV blok 200 os, V blok – 200 os) - decyduje kolejność zgłoszeń

V Przepisy organizacyjno - techniczne: 

1. Zawody zostaną rozegrane seriami na czas.
2. Pomiar czasu elektroniczny.
3. Zawodnicy zostaną rozstawieni  na podstawie zgłoszonych czasów uzyskanych przez

zawodników w ostatnich 12 miesiącach – w przypadku braku potwierdzenia wyniku 
w rankingu europejskim zawodnik zostanie przeniesiony do najsłabszej serii (NT)

4. Odprawa techniczna na 30 min przed rozpoczęciem każdego bloku w szkolnej stołówce
5. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZP i FINA
6. Dekoracja zawodników po zakończonym I, II, III i V bloku w sali gimnastycznej, głównego

budynku szkoły, V na basenie
7. Komisja odwoławcza nie będzie brała pod uwagę nagrań z niecertyfikowanych urządzeń

rejestrujących.
8. Ilość miejsc na trybunach ograniczona, wszystkich obowiązuje obuwie zmienne.

9. WSKAZÓWKI  DOTYCZĄCE  PARKOWANIA  PODCZAS  XII

MIKOŁAJKOWYCH ZAWODÓW PŁYWACKICH:  W związku z ograniczoną liczbą

miejsc  parkingowych  na  terenie  szkoły,  prosimy  o  zastosowanie  się  do  poniższych

wskazówek: http://www.prosport.nazwa.pl/mks/?p=923

A) Osoby spoza Bydgoszczy prosimy o pozostawienie aut na parkingu przed szkołą i boisku 
szkolnym. Prosimy nie parkować na bieżni (jak również przez nią nie przejeżdżać) oraz
po drugiej stronie ulicy (na przeciwko szkoły) gdyż obowiązuje tam zakaz i mieszkańcy 
wzywają straż miejską.

Parkingi oznaczone na mapce kolorem czerwonym.

      B) Osoby z Bydgoszczy prosimy o zaparkowanie na parkingu przed Kauflandem (300m od 
            basenu), przychodnią lub przy budynku poczty.

Miejsca parkingowe oznaczone na mapce kolorem niebieskim. 
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VI Nagrody:

1. Dla pierwszych 3 zawodników w każdej konkurencji, kategorii wiekowej dziewcząt i 
chłopców medale ufundowane przez sponsora.

2. W I i II bloku wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają medale pamiątkowe, ufundowane 
przez firmę: 

3. Dodatkowa nagroda rzeczowa lub statuetka dla złotych medalistów konkurencjach 
sponsorowanych

4. W I, II i III bloku, w konkurencjach indywidualnych dyplomy za miejsca 1 – 10.
5. Dla najlepszej zawodniczki i zawodnika w każdej kategorii wiekowej za 2 starty wg 

punktacji wielobojowej statuetka od organizatora (rocznik 2011 i młodsi razem, jako jedna 
kategoria wiekowa oraz 2001, 2002 i 2003 – razem) 

6. Organizator  zastrzega  sobie możliwość wręczenia  dodatkowych nagród dla zawodników
MKS SP 63 Bydgoszcz. 

7. Nagrody dla 3 najlepszych zawodniczek i zawodników z klubu MKS SP63 Bydgoszcz w
każdej kategorii wiekowej, na podstawie punktacji wielobojowej za dwa starty, ufundowane
przez darczyńców w formie cegiełek.

W  bloku  pierwszym  brane  pod  uwagę  będą  tylko  konkurencje  stylem  grzbietowym  i
dowolnym.

8. Medale dla trzech najlepszych sztafet w każdym bloku.
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9. Prezenty od Mikołaja dla wszystkich uczestników zawodów. Worek na sprzęt sportowy z

logiem zawodów.
10. Organizator  zastrzega  sobie prawo do wręczenia  innych upominków zawodnikom MKS

SP63.
11. Dodatkowo upominki dla trenerów – kalendarz książkowy z dedykowaną okładką dla

każdego klubu. (1 szt. na 15 zgłoszonych zawodników)

VII. Pozostałe regulacje prawne.

1. Uczestnicy zawodów zobligowani są do przestrzegania regulaminu obiektu.

2. W obrębie niecki basenu w trakcie zawodów mogą przebywać wyłącznie zawodnicy biorący 
udział w zawodach oraz trenerzy. 

3. Zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację przez prawnych opiekunów uczestników 
zawodów oraz trenerów postanowień zawartych w niniejszym Komunikacie oraz wyrażenie 
świadomej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku oraz na nieodpłatne 
wykorzystywanie zdjęć, filmów lub wywiadów z ich wizerunkiem na potrzeby promocyjne 
zawodów, jak i Organizatora, w tym na zamieszczanie wyników z danymi osobowymi 
uczestników zawodów na stronie internetowej Organizatora oraz portalach społecznościowych, 
jak również w prasie, radio i telewizji.

4. Osoba odpowiedzialna za zgłoszenie zawodników do zawodów (trener, kierownik drużyny, 
opiekun – rodzic) zobowiązany jest do posiadania oświadczenia o wyrażeniu zgody przez 
opiekunów prawnych wszystkich zgłoszonych przez niego zawodników na przetwarzanie 
danych osobowych.

5. W przypadku nie wyrażenia zgody zawodnik może wziąć udział w imprezie anonimowo (pod
pseudonimem) jednakże wówczas uzyskane przez niego wyniki będą traktowane jako PK (poza 
konkurencją)

6. Przyjmuje się, że zgłoszenie zawodnika do zawodów (wpis na listę zawodników) jest 
równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Komunikatu.

7. Administratorem danych osobowych jest Międzyszkolny Klub Sportowy przy SP63 w 
Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz. Dane osobowe 
przetwarzane będą w celu promocji zawodów oraz Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a)
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 r. Odbiorcą danych osobowych 
będą wszystkie osoby zainteresowane listami startowymi oraz wynikami zawodów. Dane 
osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane 
osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do archiwizowania wyników sportowych 
w zasobach Organizatora (organizator nie odpowiada za gromadzenie i przetwarzanie danych 
osobowych na www.megatiming.pl i Polskiego Związku Pływackiego, do których wyniki 
zawodów wraz z danymi będą przekazane).

VIII. Koszty uczestnictwa:

1. Koszty organizacyjne pokrywa organizator.
2. Koszty uczestnictwa pokrywają kluby w wysokości 40 zł od zawodnika 
3. Zgłoszenie klubu do zawodów (w tym lista startowa): 20 zł.
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KOMUNIKAT BĘDZIE ZMIENIANY NA BIEŻĄCO, ZE WZGLĘDU NA POZYSKIWANIE
NOWYCH SPONSORÓW. AKTUALNE INFORMACJE BĘDĄ RÓWNIEŻ DOSTĘPNE NA

STRONIE KLUBOWEJ.
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