
 

Zespół Szkół Ogólnokształcących
Mistrzostwa Sportowego 

zaprasza na:

 

 

04.12.2021

VIII Zawody
Mikołajkowe
Nagrody niespodzianki!

10:00



1. Termin i miejsce zawodów: 

• Racibórz 04.12.2021 r.  

• Pływalnia ZSOMS, ul. Śląska 3. 

2.  Organizatorzy: 

• Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu  

• Akademia Pływania SMS Racibórz 

3. Kierownictwo zawodów – ZSOMS w Raciborzu 

• Naczelnik zawodów: Katarzyna Marców (501-205-998) 

4. Przepisy ogólne i techniczne: 

• Długość pływalni – 25m 

• Ilość torów – 6 

• Temperatura wody – 27 C° 

• Pomiar czasu – ręczny 

5. Pomiar zawodów: 

• Rozgrzewka godz. 9:15-9:45 dla klasy IV – VII  

• Zawody godz. 10:00 

PROGRAM ZAWODÓW 

1) Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu – zawodnicy Sekcji Terenowej 

Olimpiad Specjalnych „Animusz: - 25m stylem dowolnym 

2) Uczniowie klas I – III – 25m stylem dowolnym 

3) Program dla uczniów klas IV – VII: 

DZIEWCZĘTA CHŁOPCY  

1. 50 m st. dowolny /A,B/ 2. 50 m st. dowolny /A,B/ 

3. 50 m st. grzbietowy /A,B/ 4. 50 m st. grzbietowy /A,B/ 

5. 50 m st. klasyczny /A,B/ 6. 50 m st. klasyczny /A,B/ 

7. 50 m st. motylkowy /A,B/ 8. 50 m st. motylkowy /A,B/ 

9. 100 m st. zmienny /B/ 10. 100 m st. zmienny /B/ 

 

Kategorie wiekowe: 

• Grupa A – klasa IV i V (rocznik 2011 i 2010) 

• Grupa B – klasa VI i VII (rocznik 2009 i 2008) 

6. Przepisy techniczne: 

• Każdy zawodnik z grupy A i B ma prawo startu w dwóch konkurencjach. 

• Na zawodach obowiązują przepisy PZP i FINA. 

• W sprawach nie objętych regulaminem decyduje sędzia główny.  

7. Zasady finansowania: 

• Koszty organizacyjne pokrywają gospodarze zawodów.  

8. Nagrody: 

• Uczniowie klas I, II oraz III otrzymają pamiątkowy dyplom za udział w zawodach oraz 

słodki prezent od Mikołaja. 

• Zwycięzcy poszczególnych konkurencji, za trzy pierwsze miejsca w swojej grupie (A, B) 

otrzymają dyplom i nagrodę niespodziankę a pozostali uczestnicy słodki prezent od 

Mikołaja. 

9. Zgłoszenia do zawodów: 

• Klasy I – III i młodsi (rocznik 2012 i młodsi)  – lista uczestników zawierająca: imię 

i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia (dd/mm/rr), nazwę klubu lub szkoły, 



najlepszy wynik (jeśli posiada), można również dokonać zgłoszenia za pomocą 

programu Entry Edytor – Splash. Wygenerowany plik LENEX z programu Entry Edytor 

Splash lub listę uczestników należy przesłać na adres poczty e-mail: 

zawody@delfincieszyn.pl 

• Klasy IV – VII (rocznik 2011 – 2008) – obowiązuje zgłoszenie za pośrednictwem sytemu 

SEL lub za pomocą programu Entry Edytor – Splash. Wygenerowany plik LENEX z 

programu Entry Edytor Splash należy przesłać na adres poczty e-mail: 

zawody@delfincieszyn.pl 

• Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.11.2021r.do godziny 20:00  

10. Postanowienia końcowe: 

• Jednocześnie z oddaniem zgłoszeń, zaproszony klub zapewnia, że zgłoszeni do 

zawodów uczestnicy posiadają ważne badania lekarskie lub oświadczenie prawnych 

opiekunów o dobrym stanie zdrowia. 

• Zawody zostaną rozegrane zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami dotyczącymi 

zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19. W razie zbyt dużej liczby zgłoszonych 

zawodników organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub wyłączenia 

widowni dla kibiców. 

• Zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację przez rodziców, uczestników zawodów 

oraz trenerów postanowień zawartych w niniejszym komunikacie 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 

www.livetiming.pl, 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”. 

• Za rzeczy pozostawione w szatni organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

11. Kontakt: 

• Obsługa informatyczna: zawody@delfincieszyn.pl 

• Dodatkowe informacje: agni.ostrowska@gmail.com 

mailto:zawody@delfincieszyn.pl

