
               Międzyszkolny Klub Sportowy – sekcja pływacka
                          Szkoła Podstawowa nr 63 w Bydgoszczy                      

                                  

Bydgoszcz, 15.10. 2020

R E G U L A M I N
OGÓLNOPOLSKIEGO  SPRAWDZIANU  WYTRZYMAŁOŚCI I

WSZECHSTRONNOŚCI W PŁYWANIU 11, 12 lat
(zawody wewnętrzne)

I ORGANIZATOR:
1. Międzyszkolny Klub Sportowy - Sekcja Pływacka przy Szkole Podstawowej nr 63 

w Bydgoszczy przy ul. S. Goszczyńskiego 3.
2. Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 63 w Bydgoszczy

II MIEJSCE ZAWODÓW:
1. Zawody odbędą się 25-27.11.2020 w Bydgoszczy na krytej pływalni:
 „BRYZA” przy SP 63, ul. S. Goszczyńskiego 3.

III. PROGRAM ZAWODÓW :

Dziewczęta Chłopcy

ŚRODA 25.11.2020
15.30 – rozgrzewka przed 200 m st. zmiennym

15.45– konkurencje 1 – 2

1 200 m st. zmiennym 11, 12 lat 2 200 m st. zmiennym 11, 12 lat

CZWARTEK 26.11.2020
15.30 – rozgrzewka przed 400 

15.45 – konkurencje 3-4

3 400 m st. dowolnym 11 lat 4 400 m st. dowolnym 11 lat

PIĄTEK 27.11.2020
15.30 – rozgrzewka przed 800 o

15.45 – konkurencje 5-6 

5 800 m st. dowolnym 12 lat 6 800 m st. dowolnym 12 lat

dekoracja po każdym bloku.

Zakończenie zawodów ok. godziny 16.15

IV. UCZESTNICTWO :
W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy MKS SP63 w BYDGOSZCZY:
1. Urodzeni w latach 2008 i 2009  

85-134 Bydgoszcz, ul. S. Goszczyńskiego 3;  
 e-mail: mkssp63@gmail.com; www  .mkssp63.pl/;  

 kontakt z trenerami pod nt tel. 606-43-41-39, 504-22-62-92

http://www.mks.u2.pl/
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2. Posiadają aktualne licencje w systemie SEL oraz badania lekarskie.
3. Wszystkich chętnych spoza MKS SP63 w  BYDGOSZCZY prosimy o wcześniejszy kontakt 
z organizatorem.

V. ZASADY FINANSOWANIA :
1. Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 63 w Bydgoszczy i 

Międzyszkolny Klub Sportowy przy SP 63
2. Koszty uczestnictwa ponosi Międzyszkolny Klub Sportowy przy SP63 w Bydgoszczy

VI. PRZEPISY TECHNICZNE:
1. Zawody przeprowadzone są na pływalni 25- metrowej, pomiar czasu ręczny.
2. Zawody przeprowadzone zostaną seriami na czas.
3. Każdy zawodnik startuje we wszystkich konkurencjach przewidzianych dla jego kategorii 

wiekowej
4. WYNIKI ZAWODÓW NIE BĘDĄ ZAMIESZCZANE W SWIMRANKINGU

VII. NAGRODY:
1. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji i kategorii wiekowej otrzymają medale za 3 pierwsze 

miejsca.

VIII. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:
1. Zgłoszenie zawodników należy dokonać do dnia 24.11.2020 na adres mailowy: 

mkssp63@gmail.com na podstawie otrzymanego zaproszenia w foracie LENEX
2. Wykreślenia bezpośrednio u organizatora w dzień zawodów
3. Do konkurencji 800m stylem dowolnym, trenerzy mogą podać czas który jest 

dwukrotnością oficjalnego wyniku na dystansie 400m stylem dowolnym albo czas 
uzyskany na treningu i przesłać je na adres mailowy   mkssp63@gmail.com   Do dnia 
19.11.2019

IX. KARY REGULAMINOWE:
1. Zgłoszenia do zawodów nie zawierające wszystkich danych lub nadesłane po terminie mogą być 
uwzględnione po uiszczeniu opłaty porządkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Zawodnicy nie przestrzegający regulaminu pływalni i zawodów nie zostaną dopuszczeni do 
startu

X. ODPRAWA TECHNICZNA:
1. Odprawa techniczna odbędzie się dnia 25.11.2020 o 15.

XI. KIEROWNICTWO I KOMISJA SĘDZIOWSKA:
1. Komisję sędziowską wyznaczy organizator.
2. Naczelnikiem zawodów jest Tomasz Kaja; tel.: 606-43-41-39

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. W zawodach obowiązują aktualne przepisy FINA i PZP
2. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzia Główny w 

porozumieniu z Naczelnikiem .
3. Komisja odwoławcza nie została powołana na zawody
4. Uczestnicy zawodów zobligowani są do przestrzegania regulaminu obiektu.

85-134 Bydgoszcz, ul. S. Goszczyńskiego 3;  
 e-mail: mkssp63@gmail.com; www  .mkssp63.pl/;  

 kontakt z trenerami pod nt tel. 606-43-41-39, 504-22-62-92

mailto:mkssp63@gmail.com
http://www.mks.u2.pl/
mailto:mkssp63@gmail.com


               Międzyszkolny Klub Sportowy – sekcja pływacka
                          Szkoła Podstawowa nr 63 w Bydgoszczy                      

                                  
5. W obrębie niecki basenu w trakcie zawodów mogą przebywać wyłącznie zawodnicy biorący

udział w zawodach oraz trenerzy. 
6. 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.

7. 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.

8. 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)

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

10. 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).

85-134 Bydgoszcz, ul. S. Goszczyńskiego 3;  
 e-mail: mkssp63@gmail.com; www  .mkssp63.pl/;  

 kontakt z trenerami pod nt tel. 606-43-41-39, 504-22-62-92

http://www.mks.u2.pl/
http://www.megatiming.pl/
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