
 

 

 

 

 

MIKOŁAJKOWE ZAWODY 

PŁYWACKIE 
11.12.2022r 

 

                  



 

 

 

1. Organizatorzy: 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 

„Ognisko Szczygłowice”.  

2. Miejsce i termin zawodów: 

 Kryta Pływalnia „aQuarelax” , ul. Szpitalna 23, 44-196 Knurów 11.12.2022r  

3. Kierownictwo zawodów  

Emilia Brachaczek e-mail: emiliabrachaczek@gmail.com , tel.: 505100159, 

Wojciech Szulc e-mail: W.Szulc1@interia.pl, tel. 793252566 – zgłoszenia, listy startowe.  

4. Uczestnictwo: 

     W zawodach mają prawo startu zawodnicy urodzeni w latach:  

 

 Posiadający aktualne badania lekarskie, w przypadku braku badań muszą posiadać zgodę 

rodziców lub prawnych opiekunów na start w zawodach, 

 Zgłoszenie do zawodów przez Klub. 

  Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych. 

 Rozstawienie serii nastąpi na podstawie aktualnego rankingu za wyjątkiem dystansów 

25m. 

 Limit startujących zawodników w poszczególnych blokach wynosi 150 osób. 

 Zawody rozgrywane są bez udziału publiczności. 
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5. Program zawodów 

DZIEWCZĘTA CHŁOPCY 

Rozgrzewka godz.: 8:20 – 8:50 grupa I - III rozpoczęcie I bloku zawodów: 9:00 

Losowanie nagród w trakcie zawodów. Dekoracja najmłodszych na zakończenie bloku 

1. 25m stylem dowolnym (grupa I-III) 2. 25m stylem dowolnym (grupa I-III) 

3. 25m stylem motylkowym (grupa II-III) 4. 25m stylem motylkowym (grupa II-III) 

5. 25m stylem grzbietowym (grupa I-III) 6. 25m stylem grzbietowym (grupa I-III) 

7. 25m stylem klasycznym (grupa I-III) 8. 25m stylem klasycznym (grupa I-III) 

9. 50m stylem dowolnym (grupa II-III) 10. 50m stylem dowolnym (grupa II-III) 

 

Rozgrzewka godz.: 11:15 – 11:55 grupa IV –VIII, rozpoczęcie II bloku zawodów 12.00 

Dekoracje zawodników oraz losowanie odbywać się będą na bieżąco, pomiędzy poszczególnymi 

konkurencjami. 

1. 50m stylem dowolnym 2. 50m stylem dowolnym 

3. 50m stylem motylkowym 4. 50m stylem motylkowym 

5. 50m stylem grzbietowym  6. 50m stylem grzbietowym  

7. 50m stylem klasycznym 8. 50m stylem klasycznym 

9. 100m stylem dowolnym 10. 100m stylem dowolnym 

11. SZTAFETA ZMIENNA OPEN  4x50m  12. SZTAFETA ZMIENNA OPEN  4x50m 

TOR 6 JEST TOREM JEDNOKIERUNKOWYM PRZEZNACZONYM NA SKOKI STARTOWE DO 

WODY. SKOKI DO WODY W INNYCH MIEJSCACH SĄ NIEDOPUSZCZALNE POD GROŻBĄ 

                                                           WYKLUCZENIA Z ZAWODÓW!!! 

Konkurencje 2015 i młodsi 2014 2013 

25m stylem dowolnym X X X 

25m stylem motylkowym  X X 

25m stylem grzbietowym X X X 

25m stylem klasycznym X X X 

50m stylem dowolnym  X X 

 



 

 

Konkurencje 2012 2011 2010 2009 2008 i starsi 

50m stylem dowolnym X X X X X 

50m stylem motylkowym X X X X X 

50m stylem grzbietowym  X X X X X 

50m stylem klasycznym X X X X X 

100m stylem dowolnym X X X X X 

 

6. Zgłoszenia do zawodów  

 Zgłoszenie do zawodów dla zawodników grupy I-III muszą być przygotowane w 

edytorze zgłoszeń SPLASH Entry Edytor. 

Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełna datę urodzenia 

(dd/mm/rrrr), nazwę klubu, dystans i konkurencje, najlepszy wynik.  

Obowiązuje zgłoszenie z programu Entry Edytor – Splash na adres poczty e-mail: 

W.Szulc1@interia.pl 

 Zgłoszenie do zawodów dla zawodników grupy IV-VIII w systemie SEL 

https://l2.polswim.pl/zawody, lub w zaproszeniu w edytorze zgłoszeń SPLASH Entry 

Edytor  

 Zgłoszenia należy dostarczać na adres poczty elektronicznej: W.Szulc1@interia.pl w 

terminie do 6 GRUDNIA do godziny 22.00.  

 Potwierdzenia zgłoszeń będą potwierdzane mailem zwrotnym  

 Zgłoszenia dokonane po terminie nie będą brane pod uwagę.  

 Każdy zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach i sztafecie.  

 Po opublikowaniu listy zgłoszonych zawodników nie będzie możliwe dokonanie 

korekty zgłoszenia z wyjątkiem ewentualnych skreśleń.  

 Lista startowa zostanie umieszczona na stronie www.livetiming.pl 

 Skreślenia możliwe do 07 grudnia 2022r do godz. 22.00 . Po tym terminie opłata 

startowa pobierana będzie zgodnie ze zgłoszeniem.  

 



 

7. Przepisy techniczne  

 Konkurencje przeprowadzone będą seriami na czas bez podziału na kategorie 

wiekowe. 

 Pomiar czasu – elektroniczny. 

 Każdy zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych oraz sztafecie.  

 Długość pływalni: 25 metrów.  

 Ilość torów: 6.  

 

8. Nagrody  

 Medale oraz dyplomy za trzy pierwsze miejsca w kategoriach wiekowych: (MEDALE 

OKOLICZNOŚCIOWE) 2015 i młodsi, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 i starsi 

- na każdym dystansie dla dziewcząt i chłopców.  

 Dla najlepszej zawodniczki i zawodnika w każdej kategorii wiekowej  (za 2 starty w 

punktacji FINA) oraz 3 pierwszych sztafet – statuetki zawodów.  

 Nagrody specjalne, losowane podczas zawodów oraz wiele innych niespodzianek. 

 

9. Zasady finansowania  

 Koszty organizacyjne zawodów pokrywa organizator.  

 Opłata startowa wynosi  50 zł od zawodnika niezależenie od ilości startów. 

 Opłata za listę startową wynosi  20 zł i jest to opłata obowiązkowa. 

 Płatność przelewem na konto klubu do dnia 07.12.2022 

o Dane do przelewu: 

Odbiorca: OGNISKO  TKKF SZCZYGŁOWICE, 44-193 Knurów ul. Górnicza 2 

Nr konta: 70 1560 1081 0000 9040 0017 8472 

Tytuł: Mikołajkowe Zawody Pływackie; nazwa klubu; liczba opłaconych 

zawodników  

Termin płatności: 07.12.2022 r 

 

o Dane do FV prosimy przesyłać na adres e-mail: emiliabrachaczek@gmail.com 

do 

dnia 07.12.2022 r. wraz z potwierdzeniem przelewu (ewentualnie mieć przy 

sobie do okazania w biurze zawodów) 

 

 

 



 

10. Postanowienia końcowe  

 Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP  

 Na obiekcie sportowym należy przestrzegać wymogów określonych przez 

administratora obiektu. 

 W sprawach spornych decyzje podejmuje Sędzia Główny Zawodów.  

 Za dyscyplinę zawodników podczas trwania zawodów odpowiedzialni są 

trenerzy/kierownicy ekip.  

 Wokół niecki basenu mogą tylko przebywać zawodnicy startujący w danej 

konkurencji oraz trenerzy.  

 Zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz 

wyrażenie zgodę na nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

organizatorów, wykorzystywanie zdjęć, filmów na potrzeby zawodów, w tym 

zamieszczanie wyników z danymi osobowymi uczestników zawodów na stronie 

internetowej a także portalach społecznościowych i w prasie - Zgodnie z art. 13 ust.1 i 

2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L NR 119, str. 1), 

zwanego dalej „RODO”. 

 Wyniki live będą dostępne na stronie: http://livetiming.pl/ . 

 Za posiadanie ważnych badań lekarskich odpowiedzialność ponoszą kierownicy ekip. 

 Każdy klub zapewnia, że zgłoszeni do tych zawodów uczestnicy posiadają ważne 

badania lekarskie lub zgody rodziców na start w zawodach oraz stosowne 

ubezpieczenie. 

 Podczas zawodów uczestników obowiązuje regulamin pływalni. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty programu czasowego zawodów. 

 Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom. 
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