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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

IV ZAWODÓW PŁYWACKICH 

„O PUCHAR BURMISTRZA ŚWIECIA” 
                   13 LAT I STARSI 

 
 

 

SPONSORZY: 
 
 

 
 

 
ORGANIZATORZY: 
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1. ORGANIZATORZY 

 Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
 Park Wodny w Świeciu
 Klub Pływacki OLIMPIA Świecie
 Naczelnik zawodów Tomasz Iwanowski 664 365 556

2. TERMIN I MIEJSCE – 

 02.10.2021r.(sobota) Park Wodny w Świeciu ul. Bydgoska 1

3. UCZESTNICTWO – 

 prawo startu mają zawodnicy z roczników 2008  i starszych 
 Zawody rozegrane zostaną w czterech kategoriach wiekowych

             - 2008, 2007, 2006-2005, 2006 i starsi 
            wyścig w konkurencji 200m stylem motylkowym zostanie rozegrany dla roczników 2008 i starsi 
            w dwóch kategoriach wiekowych 2008-2007 oraz 2006 i starsi 

 zawodnik ma prawo uczestnictwa w 2 konkurencjach indywidualnych plus w sztafecie.
 w konkurencjach sztafetowych klub może wystawić maksymalnie dwa zespoły
 Sztafety zostaną rozegrane w kat. 2008 i starsi bez względu na wiek, warunkiem zgłoszenia 

jest udział (minimum jednej dziewczyny lub jednego chłopaka w konfiguracji sztafety).  
np. 1dz.+3 chł  lub 1chł.+3 dz. lub 2 dz.+2 chł.

4. ZASADY FINANSOWANIA - 

 koszty organizacji ponosi organizator,
 koszty uczestnictwa pokrywają kluby,
 opłata startowa - 40zł za zawodnika
 zgłoszenie klubu do zawodów 30 zł
 świadczenia płatne gotówką w biurze zawodów (na piętrze w salce konferencyjnej)  

lub przelewem na nr konta:

Klub Pływacki „Olimpia Świecie” ul. Wojska Polskiego 193 Świecie 86-100  
31 11 60 2202 0000 0002 9938 7836    

                                      Tytułem: opłata startowa 

5. PRZEPISY TECHNICZNE – 

 zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas,
 obowiązywać będą przepisy PZP i FINA,
 pomiar czasu elektroniczny 
 Komisję sędziowską powołuje Kolegium Sędziów przy KPZP w Toruniu.

6. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW- 

 do zawodów obowiązuje plik zgłoszeniowy lxf do pobrania na stronie www.livetiming.pl
(zakładka okręgowe) lub poprzez zgłoszenie z systemu SEL. 

 wyniki do rankingu europejskiego będą wysłane tylko wyniki zawodników zgłoszonych
przez system SEL 

 wypełnione zgłoszenia lxf proszę wysyłać na adres slawekpredki@gmail.com do dnia
28.09.2021r. (wtorek) do godz. 20.00 

 zgłoszenia przez system SEL będą przyjmowane do dnia 28.09.2021r (wtorek)
 skreślenia przyjmowane będą do dnia 29.09.2021 (środa)
 Nie zezwala się na start zawodników poza konkursem (PK)
 listy zgłoszonych zawodników zamieszczone zostaną w piątek  na stronie www.livetiming.pl
 organizator dla sędziów i trenerów zgłoszonych ekip zapewnia catering
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7. NAGRODY 
 medale za miejsca 1-3 w każdej konkurencji indywidualnej i sztafetach w poszczególnych

rocznikach, 
 nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych zawodników i zawodniczek w każdym roczniku

(za 2 starty wg punktacji wielobojowej FINA), 
 puchar dla najlepszej zawodniczki i zawodnika w każdym roczniku (za 2 starty wg punktacji

wielobojowej FINA), 
 dyplomy za miejsca 4-6 
 wśród zawodników i trenerów zostaną rozlosowane nagrody

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE – 

 w sprawach nie objętych regulaminem decyduje naczelnik zawodów,
 startujący zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie,
 podczas trwania zawodów obowiązuje regulamin wewnętrzny pływalni,
 organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw 

nieszczęśliwych wypadków,
 organizator wprowadza ograniczenie ilości startujących zawodników do 150 – o przyjęciu 

decyduje kolejność zgłoszeń,
 Skoki dozwolone tylko z toru 1
 odprawa trenerów 16:00 w salce na piętrze Parku Wodnego.

9. PROGRAM ZAWODÓW 
 

rozgrzewka dziewczęta godz. 16:00 – 16:20 / chłopcy godz. 16:20 – 16:40 
zawody godz. 16:45 

 

Nr Konkurencje 

1/2 50m st. dowolnym 2008, 2007, 2006-2005, 2004 i starsi Dz./Ch. 

3/4 50m        st. grzbietowy 2008, 2007, 2006-2005, 2004 i starsi Dz./Ch. 

5/6 200m       st. motylkowym 2008- 2007,  2006 i starsi Dz./Ch. 

7/8 100m st. klasyczny 2008, 2007, 2006-2005, 2004 i starsi Dz./Ch. 

9/10 100m st. dowolnym 2008, 2007, 2006-2005, 2004 i starsi Dz./Ch. 

11/12 50m         st. klasycznym 2008, 2007, 2006-2005, 2004 i starsi Dz./Ch. 

13/14 400m        st. dowolnym 2008, 2007, 2006-2005, 2004 i starsi Dz./Ch. 

15 4x50m st. zmiennym  2008- 2004 i starsi (bez względu na 
wiek (minimum jedna dziewczyna lub 
jeden chłopak w konfiguracji sztafety) 

wszystkie 

16 Wyścig specjalny  3 x 50 dowolnym start co 3 minuty Dz./Ch. 

 
     Zasady wyścigu specjalnego: 

     W wyścigu specjalnym prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki, którzy uzyskają pięć 
najlepszych czasów z wyścigu indywidualnego w konkurencji 50m st. dowolnym bez względu na 
wiek (2008 i starsi). Można zrezygnować z udziału w wyścigu, wtedy awansuje kolejny pływak. 
  I  seria 5 zawodników 
 II  seria 3 zawodników 
III  seria 2 zawodników (pojedynek o zwycięstwo) 
Zwycięzca otrzyma nagrodę finansową w wysokości 200 zł. 

     Start serii odbywa się co 3 min 
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10. INNE: 

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

 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, jaki 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. 

 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. 

 Administratorem danych osobowych jest Klub Pływacki „Olimpia” z siedzibą przy ul. Wojska 
Polskiego 193 w Świeciu. 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.livetiming.pl). 

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

 W trakcie rozgrzewki skoki startowe  dozwolone są tylko na torze nr 1, który jest torem  
     jednokierunkowym do skoków na głębokiej i nawrotów na płytkiej wodzie. 

 
         WAŻNE! 

   W związku z COVID-19 i wytycznymi MZ i SANEPID organizator wprowadza następujące 
zasady: 

 Zawodnicy i trenerzy zobowiązani są do przestrzegania zasad sanitarnych ustalonych przez 
organizator w oparciu o wytyczne zawarte w aktualnym rozporządzeniu dotyczących organizacji 
zawodów sportowych. 

 Opiekunowie muszą posiadać wszystkie wymagane załączniki (zał. nr 1-COVID-19 - 
Oświadczenie Przedstawiciela Klubu i zał nr 2-COVID-19 - Oświadczenie zawodnika/opiekuna 
prawnego), które należy złożyć w biurze zawodów przed rozpoczęciem zawodów. 

 Pomiar temperatury może odbywać się przed wejściem na obiekt. Organizator zawodów podejmie 
taką decyzje w dniu zawodów biorąc pod uwagę bieżącą sytuację epidemiologiczną. 

 W przypadku gdy przekroczony zostanie próg temperatury 38 stopni Celsjusza pomiar zostanie 
powtórzony dwukrotnie. Osoba z podwyższoną temperaturą nie zostanie wpuszczona na obiekt. 

 przebywanie rodziców/opiekunów prawnych oraz publiczności na terenie obiektu jest 
zabronione. Grupa zgłoszona przez Klub wchodzi z trenerem, ewentualnie opiekunem grupy 
w grupach do 5 osób 1 opiekun, od 5 do 15 osób 2 opiekunów, powyżej 15 osób – 3 opiekunów 
z klubu 

 Wszystkie osoby przebywające na obiekcie muszą mieć zakryte usta oraz nos. Nie dotyczy  
to zawodników, którzy w danej chwili biorą udział w swoich konkurencjach lub są w trakcie 
rozgrzewki oraz sekretarza zawodów dla płynności ich komunikacji w czasie trwania konkurencji 
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- za dyscyplinę i bezpieczeństwo zawodników, za przestrzeganie obostrzeń przez zawodników 
odpowiedzialni są trenerzy/opiekunowie ekip,  

 Ze względu na COVID-19 organizator zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu startów, 
godziny rozpoczęcia poszczególnych bloków, wprowadzenia dodatkowego bloku oraz 
ograniczenia zawodników w danym bloku w zależności od okoliczności oraz ilości zgłoszonych 
zawodników do poszczególnych konkurencji. W przypadku ograniczenia ilości zawodników 
decydować będzie kolejność zgłoszeń, 

 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z niezależnymi od niego 
sytuacjami a szczególnie w związku z COVID-19 

 Zawodnicy poszczególnych ekip będą siedzieli grupami i z zachowaniem dystansu społecznego 
od członków innych zespołów 

 Przez cały czas trwania zawodów należy dbać o zachowanie bezpiecznej odległości między 
uczestnikami imprezy (organizatorzy, sędziowie, zawodnicy, sekretariat zawodów, etc.) – należy 
unikać bezpośredniego kontaktu, w szczególności przy powitaniach oraz podziękowaniach  
za wspólną rywalizację, a także w czasie ceremonii medalowej.  

 Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk korzystając  
ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu.  

 Szatnie oraz szafki dla zawodników oraz innych osób (np. sędziów), toalety i natryski będą 
dezynfekowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami określonymi  
w obowiązujących przepisach prawa.  

 W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi 
sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek 
stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod 
warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) 
pozostają w swoich wyznaczonych strefach.  

 Wszelkie odprawy, w tym konferencja techniczna będą skrócone do minimum, a ich uczestnicy 
powinni zachowywać dystans społeczny i stosować maseczki. Organizator zawodów może 
zrezygnować z organizacji konferencji technicznej z bezpośrednim udziałem przedstawicieli 
klubów. W takim przypadku wszystkie informacje przekazane zostaną komunikatem na stronie 
www. zawodów, drogą mailową  

 

 
 
 

ZAPRASZAMY DO ŚWIECIA! 


