KOMUNIKAT ZAWODÓW
VIII GRAND PRIX MIŃSKA MAZOWIECKIEGO W PŁYWANIU
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ORGANIZATOR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim,
Klub Sportowy „Barakuda” Mińsk Mazowiecki,
Bezpośredni kontakt do organizatora: Tomasz Radomiński, tel. kom. 603701960, e-mail: tomkap74@o2.pl

CEL ZAWODÓW
Popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny rozwój
zdolności ruchowych,
Propagowanie zdrowego stylu życia z uwzględnieniem rozwoju zainteresowań pływackich,
Integracja zawodników i klubów pływackich,
Umożliwienie sprawdzenia umiejętności pływackich wśród dzieci trenujących w klubach i sekcjach
pływackich urodzonych w latach 2001 – 2011,
Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w różnych kategoriach wiekowych,
Promocja miasta Mińsk Mazowiecki oraz obiektu Aquapark Miejski z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy
ul. Wyszyńskiego 56,

TERMIN I MIEJSCE
• Termin zawodów: Niedziela 10.06.2018
Rozgrzewka: 08.30 – 09.30, zawody: 09.45 – 15.00
• Miejsce zawodów: AQUAPARK MIEJSKI, ul. Wyszyńskiego 56, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Długość pływalni: 25 metrów, 6 torów o szer. 2,5 m, temperatura wody: 27,5 st. C.
Pomiar czasu: elektroniczny.

•

WARUNKI UCZESTNICTWA
W zawodach mają prawo startu zawodnicy urodzeni w latach 2002 – 2011 zgłoszeni przez klub w podziale na
następujące kategorie:
KATEGORIA
BARAKUDA
I
II
III
IV
V

•
•
•

ROCZNIKI
2010-2011
2010-2011
2008-2009
2006-2007
2004-2005
2001-2003

W kategorii „BARAKUDA” startują zawodniczki i zawodnicy KS Barakuda Mińsk Mazowiecki biorący udział w
akcji powszechnej nauki pływania,
Każda reprezentacja lub zawodnik ma obowiązek posiadać swojego trenera/opiekuna,
Za stan zdrowia zawodników odpowiadają zgłaszające kluby. Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania
lekarskie,

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW
Zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej w obowiązującym programie do wypełniania zgłoszeń
do zawodów tj. "entry edytor". Zgłoszenia wysyłamy do 05.06.2018 na adres e-mail: zawody@wmozp.pl.
Zaproszenie należy pobrać ze stron: www.megatiming.pl lub www.wmozp.pl,
Skreślenia zgłoszonych zawodników można dokonać w nieprzekraczalnym terminie 08.06.2018r,
godzina 12.00. Po tym terminie opłaty startowe będą pobierane według zgłoszenia,
Każdy zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach,
Warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest wypełnienie oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna
uczestnika zawodów, wypełnione i podpisane oświadczenia należy złożyć w biurze zawodów. Może tego
dokonać zbiorczo trener lub opiekun klubu.
Oświadczenia są do pobrania na stronie www.megatiming.pl lub www.wmozp.pl,
Podpisanie oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego oznacza, że zawodnik startuje dobrowolnie i
wyłącznie na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego,
Rodzic/opiekun prawny podpisując oświadczenie o wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Wyszyńskiego 56 w rozumieniu
ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. z 2016 r., poz. 922,
z późniejszymi zmianami),
Rodzic/opiekun prawny przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się
z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów
fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto z udziałem w zawodach
mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka,
Podpisując
oświadczenie
rodzic/opiekun
prawny
wyraża
tym
samym
zgodę
na udzielenie zawodnikowi pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz
transport w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i przedmedycznemu działającemu w imieniu
organizatora,
Rodzic/opiekun
prawny
oświadcza,
że
ponosi
odpowiedzialność
cywilną
i
prawną
za wszystkie wyrządzone przez podopiecznego szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim,
Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na publikację zdjęć i materiałów filmowych
z imprezy z wizerunkiem podopiecznego w Internecie, prasie i telewizji,
Rodzic/opiekun
prawny
swoim
podpisem
złożonym
na
oświadczeniu
zapewnia,
że wypełnił oświadczenie zgodnie z prawdą oraz kompletnie,

KONKURENCJE
Lp. DYSTANS
1
25 metrów
2
25 metrów
3
25 metrów
4
25 metrów
6
50 metrów
7
50 metrów
8
50 metrów
9
50 metrów
10 100 metrów
11 100 metrów
12 100 metrów
14 100 metrów

STYL
grzbietowy dziewcząt i chłopców
dowolny dziewcząt i chłopców
klasyczny dziewcząt i chłopców
grzbietowy dziewcząt i chłopców
dowolny dziewcząt i chłopców
klasyczny dziewcząt i chłopców
grzbietowy dziewcząt i chłopców
motylkowy dziewcząt i chłopców
dowolny dziewcząt i chłopców
klasyczny dziewcząt i chłopców
grzbietowy dziewcząt i chłopców
zmienny dziewcząt i chłopców

KATEGORIA
BARAKUDA
I
I
I
II, III
II, III
II, III
III, IV, V
IV, V
IV, V
IV, V
II, III, IV, V
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NAGRODY
Medale za zajęcie miejsc 1 - 3 w kategoriach I – V w konkurencji indywidualnej,
Medale pamiątkowe dla każdego uczestnika w kategorii BARAKUDA,
Dyplomy za zajęcia miejsc 1 - 6 w każdej kategorii w konkurencji indywidualnej,
Puchary dla najlepszej zawodniczki i zawodnika w każdej kategorii I - V (za dwa starty indywidualne według
punktów FINA),
ZASADY FINASOWANIA
Koszty uczestnictwa ponoszą kluby lub zawodnicy – opłata startowa wynosi 20 PLN od każdego zgłoszonego
zawodnika wpłacona przelewem do dnia 08.06.2018 r. na konto organizatora: KS Barakuda, ul. Wyszyńskiego
56, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim, numer konta: 08 9226 0005 0010
1625 2000 0010 (w biurze zawodów należy przedstawić potwierdzenie wykonania przelewu) lub 25 PLN
pobierana gotówką w dniu startu w biurze zawodów,
Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy KS Barakuda Mińsk Mazowiecki.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Podczas trwania zawodów organizator zapewnia obsługę medyczną,
Za rzeczy pozostawione lub zagubione w dniu imprezy organizator nie odpowiada,
Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest mu, iż organizator i osoby z nim współpracujące, a także osoby
związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników
za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach,
Za bezpieczeństwo i zachowanie zawodników na obiekcie (szatnie, trybuny, balkon, hol wejściowy, parking,
barek, natryski, itp.) odpowiada trener/opiekun zgłaszający zawodników z danego klubu,
Nad porządkiem zawodników na niecce basenowej czuwają ratownicy oraz sędziowie,
Impreza jest ubezpieczona na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji
lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie zawodów wymaga
osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika,
Podczas zawodów obowiązuje niniejszy regulamin, regulamin obiektu oraz aktualne przepisy FINA i PZP.
Zgodnie z ww. regulaminem na terenie niecki basenowej obowiązuje całkowity zakaz jedzenia i picia.
Komisję sędziowską oraz Sędziego Głównego zawodów powołują Organizatorzy wraz z MazowieckoWarszawskim Kolegium Sędziów,
Od decyzji Komisji Sędziowskiej lub w przypadku naruszenia regulaminu zawodów można składać odwołania
i protesty (na piśmie) do Organizatorów w terminie 30 minut od momentu wydarzenia podlegającego
oprotestowaniu, jednocześnie wpłacając kaucję w wysokości 100,00 zł na konto Organizatora. W przypadku
uznania protestu kaucja podlega zwrotowi. Od ostatecznej decyzji Organizatora nie przysługuje prawo
odwołania się.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub jego przerwania z ważnych przyczyn,
W sprawach nieujętych regulaminem decyduje w ramach swoich kompetencji Sędzia Główny
lub Organizatorzy.

