KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
OTWARTE ZAWODY PŁYWACKIE
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Warka

Organizator:
Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIC Warka
Osoba odpowiedzialna z ramienia Organizatora: Piotr Witan
tel. 601 808 167, e-mail: piotrwitan@wp.pl
Współorganizator zawodów
Centrum Sportu i Rekreacji w Warce

Miejsce zawodów: Kryta Pływalnia "Olimpic" Warka, ul. Warszawska 45
Termin zawodów: 10 czerwca 2018 r.

Patroni medialni:
- Kurier Warecki
- warka24.pl
Patronat zawodów: Burmistrz Miasta i Gminy Warka

Informacje techniczne:
- Pływalnia 25 m, 6 torów, temperatura wody 27 st.C
- Pomiar czasu: automatyczny/ półautomat

Cel imprezy:
- popularyzacja pływania,
- propagowanie pływania jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny rozwój zdolności ruchowych
dzieci i młodzieży,
- promocja Miasta i Gminy Warka i CeSiR Warka,
- promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
- powszechny dostęp dzieci i młodzieży do korzystania z obiektów i powszechny udział w zawodach,
- stworzenie możliwości udziału w rywalizacji sportowej,
- krzewienie idei Fair Play,
- ograniczenie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży,
- identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych,
- aktywizacja struktur samorządu terytorialnego i lokalnych środowisk do współpracy i
współfinansowania projektu,
- promocja idei wolontariatu,
- promocja UKS OLIMPIC Warka

Uczestnictwo
I. W zawodach mają prawo startu:
1. Zaproszone Kluby - zawodnicy z licencją PZP i aktualnymi badaniami lekarskimi,
2. amatorzy, dzieci ze szkółek pływackich (w grupie "amator" prawo startu mają dzieci i młodzież
nie posiadający licencji PZP; grupa "amator" startuje na własną odpowiedzialność)
II. Zawodnicy mają prawo startu w dowolnej ilości konkurencji indywidualnych
III. Każdy klub do konkurencji indywidualnych może zgłosić dowolną ilość zawodników.
IV. Za aktualne badania lekarskie i licencje zawodników odpowiadają kierownicy lub trenerzy ekip.
V. Osoby niezrzeszone poniżej 18-go roku życia w momencie zgłoszenia są zobowiązane przedstawić
zgodę rodzica/opiekuna prawnego na start w zawodach oraz oświadczenie o stanie zdrowia
umożliwiającym udział w zawodach

Kategorie wiekowe - konkurencje indywidualne:
I. rok urodzenia 2009 i młodsi
II. rok urodzenia 2008
III. rok urodzenia 2007
IV. rok urodzenia 2006
V. rok urodzenia 2005
VI. rok urodzenia 2004
VI. rok urodzenia 2003
VII. rok urodzenia 2002 i starsi

Program zawodów:

Rozgrzewka 8:00
Początek zawodów 9:00
Dziewczęta

Chłopcy

1

50 m stylem dowolnym

2

50 m stylem dowolnym

3

100 m stylem klasycznym

4

100 m stylem klasycznym

5

50 m stylem grzbietowym

6

50 m stylem grzbietowym

7

100 m stylem motylkowym

8

100 m stylem motylkowym

9

100 m stylem dowolnym

10

100 m stylem dowolnym

11

50 m stylem motylkowym

12

50 m stylem motylkowym

13

100 m stylem zmiennym

14

100 m stylem zmiennym

15

100 m stylem grzbietowym

16

100 m stylem grzbietowym

17

50 m stylem klasycznym

18

50 m stylem klasycznym

Przepisy techniczne:
1. Konkurencje zostaną rozegrane seriami na czas od serii najsłabszej do
najsilniejszej wg rankingu lub czasów zgłoszeń
2. Zawodnik ma prawo startu w dowolnej ilości konkurencji indywidualnych

Zasady finansowania:
1. Koszty organizacyjne pokrywa organizator zawodów.
2. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt
3. Opłata startowa wynosi 40,- zł od każdego zgłoszonego zawodnika
4. Wszystkie opłaty przyjmowane są w Biurze Zawodów - płatność gotówką przed
rozpoczęciem zawodów.
5. Biuro zawodów znajdować się będzie na obiekcie Pływalni "OLIMPIC" Warka, ul.
Warszawska 45. Biuro będzie otwarte przez cały czas trwania zawodów.

Nagrody:
I. Medale dla 3 najlepszych zawodników oraz dyplomy dla 6-ciu najlepszych
zawodników.
II. Puchary dla trzech najlepszych klubów w klasyfikacji drużynowej wg sumy
punktów za starty indywidualne wszystkich kategorii wiekowych wg klucza:
1 miejsce - 7 pkt
2 miejsce - 5 pkt
3 miejsce - 4 pkt
4 miejsce - 3 pkt
5 miejsce - 2 pkt
6 miejsce - 1 pkt.

Zgłoszenia do zawodów:
I. Zgłoszenie do zawodów należy przesłać w formie elektronicznej (SPLASH ENTRY
EDITOR*.lxf) w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2018 r. na adres mailowy
zawody@wmozp.pl.
II. Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia, nazwę klubu i
wykaz konkurencji do których zawodnik został zgłoszony z podaniem najlepszego
tegorocznego wyniku.
III. Wycofanie zawodnika ze startu bez konieczności ponoszenia opłaty startowej
możliwe jest do dnia 5 czerwca 2018 r.
IV. Osoby niezrzeszone winny dostarczyć zgłoszenie w formie papierowej (karta
startowa) do Prezesa Zarządu UKS OLIMPIC Warka Piotra Witan lub trenera Daniela
Witan. Mogą również wysłać zgłoszenie mailem na adres: piotrwitan@wp.pl.
Zgłoszenie powinno zawierać te same informacje, które wymagane są dla
zawodników zrzeszonych w klubach.
Postanowienia końcowe:
- podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP,
- dekoracje odbywać się będą z poślizgiem jednej konkurencji; dekoracje najlepszej
zawodniczki i zawodnika oraz dekoracje klubów odbędą się na zakończenie
zawodów;
- odprawa techniczna odbędzie się w dniu zawodów o godz.8.30 na terenie pływalni;

- w sprawach nie objętych niniejszym komunikatem decyduje Organizator w
porozumieniu z Sędzią Głównym zawodów;
- za posiadanie aktualnych badań lekarskich zawodników odpowiedzialni są
kierownicy lub trenerzy ekip,
- kierownicy oraz trenerzy ekip odpowiedzialni są za bezpieczeństwo i zachowanie
swoich zawodników,
- w trakcie zawodów wokół niecki mogą przebywać wyłącznie zawodnicy oraz
trenerzy ekip,
- Organizator zastrzega sobie prawo do korekty programu czasowego
zawodów;
- Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie
obiektu w trakcie trwania zawodów;
- zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych każdy uczestnik zawodów wyraża
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia
zawodów i publikacji wyników, jak również, aby jakiekolwiek treści multimedialne
(zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, wyniki) mogły być wykorzystywane za wiedzą i
zezwoleniem Organizatorów przez środki masowego przekazu (radko, prasę,
telewizję) w celach marketingowych i promocyjnych;
- zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Osoby do kontaktu:
1. Trener Karol Śmietanka: 600 884 572
2. Trener Daniel Witan: 508 896 401
3. Zgłoszenia do zawodów: Sławomir Grabiec: 600 851 363

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Organizator:
Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIC Warka

