Liga Szkół i Klubów Śląskich
rocznika 2009
I edycja

Gliwice 22.10.2021

Na zlecenie Śląskiego Okręgowego Związku Pływackiego,
organizatorzy:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach
Klub Pływacki „SIKRET Gliwice

2.Miejsce i termin zawodów.
Miejsce: Kryta Pływalnia „Olimpijczyk”
44-100 Gliwice, ul. Oriona 120
Termin: 22.10.2021 (Piątek),
Rozgrzewka 9.00 Starty 10.00
3. Uczestnictwo
W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy urodzeni
w roku 2009
Zawodnicy muszą posiadać status „aktywny” w SEL
zawody zostaną rozegrane z ograniczonym udziałem
publiczności, zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi
organizacji imprez sportowych

4. Program zawodów i punktacja
I edycja

II edycja

III edycja

IV edycja

4x50m st. Zmiennym
MIX

8x50m st. dowolnym
MIX

4x50m st. Zmiennym
MIX

8x50m st. dowolnym
MIX

(Kolejność dowolna)

(K/M/K/M itd.)

(Kolejność dowolna)

(K/M/K/M itd.)

50m st. motylkowym

100m st dowolnym

100m st. motylkowym

50m st dowolnym

100m st klasycznym

200m st klasycznym

200m st. grzbietowym

50m st grzbietowym

200m st dowolnym

100m st grzbietowym

200m st dowolnym

50m st klasycznym

100m st zmiennym

200m st zmiennym

100m st zmiennym

200m st zmiennym

4x100m st. dowolnym

4x50m st. zmienny

4x100m st dowolnym

4x100m st zmiennym

22.10.2021

Punktacja starty indywidualne

Punktacja starty sztafetowe

1 miejsce - 25 pkt.
2 miejsce - 20 pkt.
3 miejsce - 17 pkt.
4 miejsce - 15 pkt.
5 miejsce - 13 pkt.
6 miejsce - 11 pkt.
7 miejsce - 9 pkt.
8 miejsce - 7 pkt.
9 miejsce - 5 pkt.
10 miejsce - 3 pkt.
11 miejsce - 2 pkt.
12 - 20 miejsce - 1 pkt.

1 miejsce - 40 pkt.
2 miejsce - 35 pkt.
3 miejsce - 30 pkt.
4 miejsce - 25 pkt.
5 miejsce - 20 pkt.
6 miejsce - 15 pkt.
7 miejsce - 12 pkt.
8 miejsce - 9 pkt.
9 miejsce - 6 pkt.
10 miejsce - 3 pkt.
11 - 20 miejsce - 1 pkt.

5. Zgłoszenie do zawodów
Obowiązuje zgłoszenie z strony PZP - SEL
Zgłoszenia na zawody może dokonać tylko i wyłącznie
administrator klubowy SEL do 17.10.2021 do godz. 20.00
po tej godzinie strona zawodów w SEL przestaje być
aktywna i zgłoszenia nie będą możliwe.
Zgłoszeni na zawody mogą być jedynie zawodnicy
posiadający status „aktywny” w systemie SEL tzn.
posiadający aktualne badania lekarskie, opłaconą licencje
PZP na klub i zawodnika,
Wycofania z zawodów do dnia 20.10.2021 do godz. 08.00
wysłane na adres wisniowicz@gmail.com po tej godzinie
drukowane są listy startowe i skreślenia nie będą możliwe.
6. Przepisy techniczne
Zawody zostaną przeprowadzone na pływalni 25 m.
Zawody są rozgrywane seriami na czas.

Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach
indywidualnych i w dwóch sztafetach podczas każdej edycji
zawodów
Starty PK nie są dozwolone.

7. Nagrody
W każdej rundzie za pierwsze trzy miejsca w konkurencjach
indywidualnych i wyścigach sztafetowych zawodnicy
zostaną nagrodzeni dyplomami.
Pucharami – trzy kluby zajmujące miejsca 1-3 w łącznej
punktacji po 4 edycjach.
Nagrodami rzeczowymi - zawodniczki i zawodnicy za
klasyfikację indywidualną za miejsca 1 - 6 ewentualnie 1 - 10
( uzależnione od środków finansowych). W przypadku takiej
samej ilości punktów decydować będzie większa ilość
zdobytych pierwszych, drugich itd. miejsc. W dalszej
kolejności najbardziej wartościowy wynik wg. Fina

Pomiar czasu automatyczny.
Zawodnicy zostaną rozstawieni na podstawie rankingu
europejskiego - ostatnie 15 miesięcy z basenu 25 m
Czasy sztafet zostaną rozstawione na podstawie najlepszych
czasów poszczególnych zawodników. Jeśli choć jeden ze
zgłoszonych zawodników nie posiada czasu sztafeta płynie z
NT. Składy sztafet powinny być wysłane na adres
wisniowicz@gmail.com do dnia terminu zgłoszeń. Składy
sztafet podane po tym terminie zostaną rozstawione jako NT.
Sztafeta musi być zgłoszona w SEL. Na adres e-mail
wysyłamy tylko skład personalny.

8. Zasady finansowania
Opłata za komplet komunikatów: 20 zł (edycja)
Opłata startowa za zawodnika: 20 zł (edycja)
Opłata startowa za każdy zgłoszony zespół sztafetowy: 10 zł
Koszty organizacyjne ponosi organizator zawodów.
Opłata startowa za zawodnika płatna wyłącznie przelewem
na konto Śląskiego Okręgowego Związku Pływackiego

Bank PEKAO S.A. O/Mysłowice

11. Kontakt

44 1240 4315 1111 0000 5302 6763

Zgłoszenia, lista startowa, wyniki:

w tytule prosimy o podanie: Dokładnej nazwy imprezy, nazwy
klubu oraz ilości zawodników oraz sztafet za które
dokonywana jest opłata.

Wojciech Wiśniowicz tel. 500 193 225
wisniowicz@gmail.com

Wpłaty na konto kluby mają dokonać do 18.10.2021
Po zaksięgowaniu się wpłat faktury zostaną wystawione
wysłane na klubowe adresy e-mail.
Brak opłaty skutkować będzie skreśleniem z listy startowej.
Płatność za komunikat gotówką w biurze zawodów.
9. Komisja sędziowska
Komisję sędziowską powołuje Kolegium Sędziów Śląskiego
Okręgowego Związku Pływackiego

10. Sprawy różne
W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych
Osobowych (RODO) zawodnicy i trenerzy biorący udział w
zawodach organizowanych przez Śląski Okręgowy Związek
Pływacki wyrażają zgodę na udostępnienie danych
osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów
(listy startowe, wyniki, SEL, dekoracje) oraz poprzez udział
czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie wyraża
się zgodę na publikację i udostępnienie wizerunku
zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach
Uczestnictwo w imprezie sportowej zarówno czynne jak i
bierne jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.

i

We wszystkich sprawach związanych z zawodami z
organizatorem kontaktuje się trener klubowy.

12. Procedury bezpieczeństwa w związku z COVID 19
Bardzo prosimy o zapoznanie się z procedurami
bezpieczeństwa w związku z COVID 19. Na zawodach
opiekun grupy musi posiadać deklaracje zbiorczą
przedstawiciela klubu oraz wypisane oświadczenie każdego
zawodnika.
Dodatkowo deklarację zbiorczą należy dołączyć w formie
scanu w SEL (w miejscu w którym dołączamy dowód
wpłaty) Brak ww dokumentów skutkować będzie
niedopuszczeniem do zawodów.
Pliki do pobrania ze strony PZP lub strony zawodów na
livetiming
13. Postanowienia końcowe
Na zawodach obowiązują przepisy PZP i FINA.
W sprawach nie objętych regulaminem, komunikatem
organizacyjnym decyduje naczelnik zawodów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy
zagubione, jak również szkody i wypadki.

Podczas imprezy wszystkich uczestników i kibiców
obowiązuje regulamin obiektu.
Na terenie obiektu Olimpijczyk panuje bezwzględny nakaz
noszenia maseczki zakrywającej usta i nos oraz trzymania
dystansu od innych uczestników imprezy.

