Komunikat organizacyjny

Mikołajkowych Zawodów w pływaniu 2020
organizowanych 12.12.2020 r. w Bydgoszczy
(DWUMECZ POMIĘDZY MKS SP63 BYDGOSZCZ vs REKIN BYDGOSZCZ)

I Organizator:
1. Międzyszkolny Klub Sportowy - Sekcja Pływacka przy Szkole Podstawowej nr 63
w Bydgoszczy przy ul. S. Goszczyńskiego 3.
2. Naczelnik zawodów: Tomasz Kaja - 606-434-139
II Termin i miejsce zawodów:
1. Zawody odbędą się 12.12.2020 w Bydgoszczy na krytej pływalni „BRYZA” przy SP 63, ul.
S. Goszczyńskiego 3.
2. Uroczyste otwarcie zawodów: 15.30
III Program zawodów:
1. Rozgrzewka na 15 min przed rozpoczęciem każdego bloku
2. Oficjalne otwarcie zawodów: 15.30
Blok I 15.30-16.30
1-2 25 m stylem dowolnym rocz. 2012 ,2013 i młodsi dziewcząt i chłopców
3-4 25 m stylem grzbietowym rocz. 2012, 2013 i młodsi dziewcząt i chłopców
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5-6

25 m same nogi do „kraula” z deską rocz. 2012, 2013 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.

Blok II – 17.00-18.00
7-8 50 m stylem dowolnym rocz. 2011, 2010 dziewcząt i chłopców
9-10 50 m stylem grzbietowym rocz. 2011, 2010 dziewcząt i chłopców
11-12 50 m stylem klasycznym rocz. 2011, 2010 dziewcząt i chłopców
13-14 50 m stylem motylkowym rocz. 2011, 2010 dziewcząt i chłopców
Blok III 18.30-19.30
15-16 50 m stylem dowolnym rocz. 2009, 2008 i starsi dziewcząt i chłopców
17-18 50 m stylem grzbietowym rocz. 2009, 2008 i starsi dziewcząt i chłopców
19-20 50 m stylem klasycznym rocz. 2009, 2008 i starsi dziewcząt i chłopców
21-22 50 m stylem motylkowym rocz. 2009, 2008 i starsi dziewcząt i chłopców
23-24 100m stylem grzbietowym rocz. 2008 i starsi dziewcząt i chłopców
IV Uczestnictwo:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prawo startu mają zawodnicy roczników: 2013 i młodsi, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 i
starsi zgłoszeni przez klub
Zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych
Zgłoszenia zawodników, prosimy przesłać do dnia 05.12..2020r. wg: Edytora zgłoszeń do
pobrania ze strony www.mkssp63.pl na adres: mkssp63@gmail.com
Zgłoszenia przez SEL w terminie podanym przez organizatora.
Wyniki zawodników zgłoszonych poprzez SPLASH nie będą zamieszczane w Rankingu
europejskim.
Wykreślenia do 05.12.2020
Rozliczenie za udział w zawodach na podstawie deklaracji na dzień 05.12.2020

V Przepisy organizacyjno - techniczne:

1.
2.
3.

Zawody zostaną rozegrane seriami na czas.
Pomiar czasu ręczny.
Zawodnicy zostaną rozstawieni na podstawie zgłoszonych czasów przez trenerów
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4.
5.
6.
7.

Serie będą mieszane (dziewczęta i chłopcy) z podziałem na grupy wiekowe i płeć przy
obliczaniu wyników
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZP i FINA
Komisja odwoławcza nie będzie brała pod uwagę nagrań z niecertyfikowanych urządzeń
rejestrujących.
Rodzice nie mogą wchodzić na teren pływalni.

VI Nagrody:

1. Dla pierwszych 3 zawodników w każdej konkurencji, kategorii wiekowej dziewcząt i
chłopców medale.
2. W I bloku, w konkurencjach indywidualnych dyplomy za miejsca 1 – 15
3. W każdej kategorii wiekowej puchar za zwycięstwo w dwumeczu dla drużyny z najwyższą
liczbą punktów wielobojowych za dwa starty w każdej konkurencji dziewcząt i chłopcu.

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
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.mkssp63.pl, a
także portalach społecznościowych, prasie, radiu 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.

6.

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

7.

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.
VIII. Koszty uczestnictwa:
1. Koszty organizacyjne pokrywa organizator.
2. Koszty uczestnictwa pokrywają uczestnicy w wysokości 40zł płatność gotówką (10 zł od
zawodnika klubu MKS SP63 - Płatność na konto klubowe: 19 8179 0009 0023 8285 2000
0030 tytuł przelewu: MIK2020 imię nazwisko)
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