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KOMUNIKAT 

 

V PŁYWACKI DZIEŃ DZIECKA 2022 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



                                                                                                                
 

 
1. ORGANIZATOR:  

Klub Sportowy Rekiny Osielsko 
 

2. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY: 
 2.06.2022 (czwartek) 
 pływalnia przy GOSiR Osielsko, ul. Tuberozy 2 
  długość pływalni: 25m; liczna torów 5; temp. Wody 27° C 
 Pomiar czasu elektroniczny 

 
3. KIEROWNICTWO IMPREZY: 

Naczelnikiem zawodów jest: Jakub Grzelak  
Komisję sędziowską stanowić będzie Kolegium Sędziów Kujawsko-Pomorskiego Związku 
Pływackiego.  
 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:  

 Prawo startu w zawodach mają zawodnicy zgłoszeni przez kluby, urodzeni  w latach: 
 

 

 

 

 
- Posiadające aktualne badania lekarskie 
- Zawodnicy startujący w I bloku zawodów mają prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych  
  Zawodnicy startujący w II bloku zawodów mają prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych     
  oraz w sztafecie 
- Przystępujący do zawodów zapoznali się z komunikatem i akceptują go 
- Impreza ma charakter otwarty 
- Organizator nie zezwala na start poza konkurencją (PK) osób z poza klubu organizatora 

    
 

   
 
 
 

I BLOK 

Kategoria I II III 

Rocznik 2014 i młodsi 2013  2012 

Wiek 8 lat i młodsi 9 lat  10 lat 

 

II BLOK 

Kategoria IV V VI VIII VIII IX 

Rocznik 2011 2010 2009 2008 2007 2006 i starsi 

Wiek 11 lat 12 lat  13 lat 14 lat 15 lat 16 lat i starsi 

 



 
 
 
 

5. PROGRAM ZAWODÓW:

Blok I - roczniki: 2014 i młodsi, 2013, 2012  
rozgrzewka dziewczęta:                       godz. 8:20 – 8:40 
rozgrzewka chłopców:                          godz. 8:40 – 9:00 
uroczyste otwarcie zawodów:              godz. 9:05 
rozpoczęcie konkurencji pływackich: godz. 9:15  

  

Konkurencje 
L.p. Dziewczęta L.p. Chłopcy 

1 25 m nogi styl dowolny 2 25 m nogi styl dowolny 
3 25 m dowolny 4 25 m dowolny 
 dekoracja konkurencji 1-4 

5 25 m klasyczny 6 25 m klasyczny 
7 25 m grzbietowy 8 25 m grzbietowy 
 dekoracja konkurencji 5-8 

9 25 m motylkowy 10 25 m motylkowy 
 dekoracja konkurencji 9,10 oraz 3 najlepszych klubów wg. punktacji FINA 

UWAGI: 25 m stylem dowolnym z deską na piersiach (brzuchu) 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 - roczniki: 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 i starsi 
rozgrzewka dziewczęta 11:30 – 11:50, chłopcy 11:50 – 12:10 

  rozpoczęcie konkurencji pływackich: godz. 12:15 
 

Konkurencje 
L.p. Dziewczęta L.p. Chłopcy 
11 100 m zmienny 12 100 m zmienny 
13 50 m dowolny 14 50 m dowolny 
15 50 m klasyczny 16 50 m klasyczny 
 dekoracja konkurencji 12 -16 

17 100 m dowolny 18 100 m dowolny 
19 50 m grzbietowy 20 50 m grzbietowy 
21 50 m motylkowy 22 50 m motylkowy 
 dekoracja konkurencji 17-22 

23 sztafeta 4 x 50 m zmienny „wszystkie”– czyli np. 1 chłopiec + 3 dziewcząt, 4+0, 2+2 itp. 
 TRZY KATEGORIE WIEKOWE 2011-2010, 2009-2008, 2007 i starsi  

(minimum jedna osoba z danego rocznika z wyjątkiem najstarszej kategorii)  
 dekoracja sztafet oraz 3 najlepszych klubów wg. punktacji  FINA 

   



                                                                                                                

6. PRZEPISY TECHNICZNE: 

- Zawody przeprowadzone zostaną seriami na czas 

- Starty w stylu grzbietowym mogą odbywać się z podkładek startowych 

            - Dekoracje zwycięzców odbywać się będą w czasie trwania zawodów. 
- Lista startowa oraz wyniki będą wywieszone w korytarzu przy kasie oraz dostępne na stronie    

   livetiming.pl 

- Zawody będą transmitowane na: https://youtu.be/xIYkklpyhSg  

- W trakcie rozgrzewki skoki do wody dostępne są tylko na torach 5 i 6 (tory jednokierunkowe) 

- Zawody będą się odbywać bez udziału publiczności. Na obiekt wstęp dozwolony jest tylko dla   

  zawodników, trenerów i osób obsługujących zawody  

- Wejście na I piętro (basen, szatnie) oraz II piętro (trybuny) w obuwiu ochronnym typu klapki 
            - Konferencja techniczna nie odbędzie się, ewentualne pytania bądź wątpliwości należy  

              zgłaszać pod nr telefonu:  Jakub Grzelak: 721 590 479 

7. NAGRODY: 

- medale uczestnictwa dla wszystkich startujących zawodników I i II bloku zawodów 

- wśród uczestników I i II bloku zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe. 

- medale za miejsca 1-3 w każdej konkurencji indywidualnej i każdej kategorii wiekowej dla   

   zawodników I i II bloku zawodów 

- puchary za miejsca 1-3 w konkurencjach sztafetowych II bloku w kategoriach wiekowych sztafet  

- puchary dla 3 najlepszych klubów oddzielnie w I i II bloku zawodów (za sumę punktów   

   wielobojowych FINA uzyskanych za każdy indywidualny start zawodnika oraz sztafety) 

- na stronie zawodów (www.livetiming.pl – zawody okręgowe) dostępny będzie dyplom za zajęte   

  miejsce, który można pobrać, wypełnić i wydrukować we własnym zakresie.  

8. ZGŁOSZENIA: 

- Organizator ustala limit startujących zawodników: 200 osób  w I bloku i 200 osób w II bloku plus   
  zawodnicy klubu Rekiny Osielsko, decyduje kolejność zgłoszeń. 

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

 (UWAGA: w związku z koniecznością kontroli ilości zawodników zgłaszanych w systemie SEL,  
zgłoszenia w systemie SEL będą podzielone na dwa oddzielne bloki: 

I blok  – V Pływacki Dzień Dziecka  rocz. 2012 i młodsi 
II blok – V Pływacki Dzień Dziecka rocz. 2011 i starsi 

         - 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 29.05.2022    
         - zgłoszenia przez system SEL będą przyjmowane do dnia 29.05.2022 (niedziela) 
         - skreślenia przyjmowane będą do dnia 30.05.2022 (poniedziałek) po tym terminie kluby zostaną   
            rozliczone finansowo na podstawie ilości zgłoszonych zawodników z dnia 30.05.2022 

    



                                                    
                                                             

 

9. ZASADY FINANSOWANIA: 

- Koszty organizacyjne ponosi organizator 

- Opłata za zgłoszenie klubu do zawodów 40 zł (płatne gotówką lub przelewem na konto klubu) 

- Opłata startowa za uczestnika: 40 zł (płatna jest na konto w terminie zgłoszenia) lub 45 zł    

   płatne gotówką w dniu zawodów: 

Dane do przelewu: 

Nazwa: Klub Sportowy Rekiny Osielsko 

Nr konta: 91 1090 2590 0000 0001 2607 6534 

Tytuł: Opłata Startowa Nazwa Klubu 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

    - W sprawach nieobjętych regulaminem oraz komunikatem decyduje Sędzia Główny zawodów  

        w porozumieniu z Naczelnikiem zawodów (W wyjątkowych okolicznościach organizator zastrzega     

        sobie prawo do zmian w zakresie organizacyjnym zawodów) 

     - Za dyscyplinę i porządek w czasie trwania zawodów odpowiedzialni są kierownicy ekip oraz trenerzy. 
    -  Za dopuszczenie zawodnika do startu odpowiedzialni są kierownicy ekip. 
    - Organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty programu czasowego zawodów.  
    - Parking dla samochodów dostępny jest przy basenie i szkole (A i A1) oraz naprzeciw basenu pod        

       skosem (B) (zakaz parkowania na chodniku) oraz parkingi w pobliżu: parking przy boisku  

       bejsbolowym (C), przy przychodni gminnej (D) i przy Polomarkecie (E) 
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 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 Sportowy Rekiny Osielsko z siedzibą przy ul. 
Kolonijnej 37 w Osielsku. 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. 

 

 

 

 
  

     ZAPRASZAMY DO OSIELSKA!!! 
 
 
    
  

 Kontakt z trenerem: 

Jakub Grzelak: 721 590 479 
 

 

    


