
Bydgoszcz, 26.03.2021r.

„WIOSENNE  ZMAGANIA  PŁYWACKIE”



Komunikat zawodów
DWUMECZ   SP60  KONTRA  SP63

     
         

I Cel zawodów:

1. Popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży.
2. Wdrażanie do współzawodnictwa sportowego.

II Organizatorzy:

1. MUKS  REKIN  BYDGOSZCZ
2. Szkoła Podstawowa nr 60 w Bydgoszczy

III Termin i miejsce zawodów:

1. 26.03.2021r. (sobota) 
2. Pływalnia „LAGUNA”, ul. Glinki 117, 85-861 Bydgoszcz
3. Uroczyste otwarcie zawodów 9:00

IV Uczestnictwo:

1. W zawodach startują zawodnicy z następujących roczników:
I BLOK: 2013  i młodsi, 2012
II BLOK: 2011, 2010, 
III BLOK: 2009, 2008, 2007, 2006

2. Zawodnicy muszą posiadać aktywną licencję zawodniczą w SEL oraz aktualne badania lekarskie.
3. Zawodnik  ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych.
4. Ilość miejsc ograniczona 70 na jeden blok.

V Zgłoszenie do zawodów:

1. Zgłoszenia w formie elektronicznej przez sel od 23.03.2021 do  24.03.2021 
2. Wykreślenia do 24 marca do godziny 24.00

VI Przepisy organizacyjno - techniczne: 

1. Zawody zostaną rozegrane seriami na czas.
2. Zawodnicy zostaną rozstawieni na podstawie zgłoszonych czasów.
3. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZP i FINA.
4. Serie będą mieszane (dziewczęta, chłopcy) z podziałem na grupy wiekowe i płeć przy obliczaniu 

wyników.
5. Rodzice ani opiekunowie nie mogą wchodzić na teren pływalni.

VII Nagrody:

1. Dla najlepszych trzech zawodniczek i zawodników w każdej konkurencji i każdej kategorii 
wiekowej zostaną wręczone medale.

2. Medale pamiątkowe dla wszystkich uczestników I bloku.



VIII Ogólne zasady uczestnictwa:

1. Koszty organizacyjne pokrywa organizator.
2. Opiekę medyczną zapewnia organizator.
3. Obsługę sędziowską ustala organizator. 
4. Opłata startowa 30 zł od zawodnika płatna na miejscu przez trenerów.

IX  Program zawodów:

BLOK I:
rozgrzewka 30 minut przed blokiem
9.00 -uroczyste otwarcie zawodów 

1-2    25 m st. dowolnym rocznik 2013 i młodsi, 2012 dziewcząt i chłopców
3-4    25 m st.  grzbietowym rocznik 2013 i młodsi, 2012 dziewcząt i chłopców
5-6    25 m st.  klasycznym rocznik 2012 dziewcząt i chłopców
7- 8   25 m  rocznik 2013 i młodsi ,nogi do kraula z deską na piersiach, a obie ręce na desce, start z wody,
zakończenie przez dotknięcie deską ściany

dekoracja po zakończeniu bloku na dużej sali gimnastycznej ok 10.00

BLOK II :
rozgrzewka 30 minut przed blokiem
rozpoczęcie drugiego bloku 11.00

9-10        50 m st. dowolnym rocznik 2011, 2010 dziewcząt i chłopców
11-12      50 m st.  grzbietowym rocznik 2011, 2010 dziewcząt i chłopców
13-14      50 m st.  klasycznym rocznik 2011, 2010 dziewcząt i chłopców
15-16      50 m st.  motylkowym rocznik 2011, 2010 dziewcząt i chłopców
17- 18    100 m st. zmiennym klasa 4a SP 60 dziewcząt i chłopców PK

dekoracja po zakończeniu bloku na dużej sali gimnastycznej ok 12.15

BLOK III :

rozgrzewka 15 minut przed blokiem
rozpoczęcie drugiego bloku 12.30

19-20    100 m st. dowolnym  rocznik 2009, 2008 ,2007, 2006 dziewcząt i chłopców
21-22    100 m st.  grzbietowym rocznik 2009, 2008, 2007, 2006 dziewcząt i chłopców
23-24    100 m st.  klasycznym rocznik 2009, 2008, 2007, 2006 dziewcząt i chłopców
25-26    50 m st.  motylkowym rocznik 2009, 2008, 2007,2006 dziewcząt i chłopców
27-28    100 m st.  zmiennym rocznik 2009, 2008, 2007, 2006 dziewcząt i chłopców

dekoracja i zakończenie zawodów 13.30 na dużej sali gimnastycznej



X Postanowienia końcowe:
     

1. W  sprawach  nieobjętych  regulaminem  oraz  komunikatem  organizacyjnym  decyduje  Sędzia
Główny w porozumieniu z Naczelnikiem zawodów. 

2. 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.

3. 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. 

3. Administratorem danych  osobowych  jest  MUKS REKIN BYDGOSZCZ z siedzibą przy ul.
Glinki 117 ,  85-861 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).

Ze sportowym pozdrowieniem
                                                             MUKS REKIN BYDGOSZCZ

                                                  Kontakt: 
Agnieszka Dych  dychagnieszka2@gmail.com

Michał Siudziński nawigatorplywania@gmail.com
                                                      Magdalena Hejza – Klimczak 697 743 598
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