KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

ZAWODÓW PŁYWACKICH O PUCHAR
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
JACKA MAJCHROWSKIEGO
I MAŁOPOLSKA LIGA PŁYWACKA
KRAKÓW, 29 maja 2021 r.
Organizatorzy i Partnerzy zawodów:
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1. TERMIN:
 29 maja 2021 roku – SOBOTA
2. MIEJSCE:
 Kryty basen Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5
im. Polskich Olimpijczyków al. Kijowska 8, 30-079 Kraków.
3. PLAN GODZINOWY:
 Rejestracja zawodników: godzina 08:00.
 Rozgrzewka: dziewczęta 08:30 – 09:00, chłopcy 09:00 – 09:30.
 Uroczyste otwarcie zawodów godzina - 09:45.
 Losowanie nagród niespodzianek 10:00.
 Rozpoczęcie rywalizacji – 10:15.
 Szacowany czas zakończenia imprezy ok. 14:00.
4. CELE:
 Inauguracja sportowa nowego basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami
Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Krakowie.
 Popularyzacja pływania, jako czynnej formy uprawiania rekreacji sportowej
i spędzania czasu wolnego.
 Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w rywalizacji sportowej.
 Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na rozwój zainteresowań pływackich.
 Rywalizacja sportowa drużyn pływackich z Małopolski .
 Nagroda dla dzieci za ich pracę i systematyczność.
5. INFORMACJE TECHNICZNE:
 Pływalnia 25m; 6 torów, temperatura wody: 27°C .
 Pomiar czasu: elektroniczny.
 Zawody rozgrywane będą zgodnie z przepisami FINA oraz PZP.
 Transmisja z zawodów live.
 Sala sportowa – rozgrzewkowa dostępna bezpośrednio przy basenie.
6. PATRONAT:
 Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski
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7. ORGANIZATORZY:
 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków
 Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
 Małopolski Okręgowy Związek Pływacki
 Sekcja Pływacka Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków.
8. KIEROWNIK:
 Paulina Kujawa tel. 504-587-722.
9. ZASADY FINANSOWANIA:
 Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
 Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
 Opłata startowa wynosi 40 zł od każdego zgłoszonego zawodnika płatna w dniu
zawodów przy rejestracji.
 Listy startowe nie będą drukowane. Bezpłatna lista startowa w formacie *.pdf do
pobrania ze strony www.megatiming.pl oraz www.swimart.pl
10. ZASADY UCZESTNICTWA:
 Zawody rozgrywane są dla czterech kategorii wiekowych – 10, 11, 12 i 13 lat (dzieci
urodzone w latach 2008, 2009, 2010 i 2011).
 W zawodach mogą wziąć udział wyłącznie kluby pływackie zrzeszone w Małopolskim
Okręgowym Związku Pływackim.
 Zawodnicy zgłaszani do zawodów muszą mieć status aktywny w systemie SEL.
 Zawodnicy mają prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych i 1 startu w sztafecie.
 Rozstawienie serii od najwolniejszej do najszybszej.
11. ZGŁOSZENIA W SYSYTEMIE SEL: https://l2.polswim.pl/zawody/zgloszenia/ 137142
 Termin zgłoszeń upływa we wtorek 25 maja 2021 o godzinie 2200
 Skreślenia bez ponoszenia opłaty startowej możliwe do 27 marca 2021 do godziny
1800. Skreśleń należy dokonywać mailowo na adres: zawody@swimart.pl
 Składy zespołów sztafetowych prosimy podawać w terminie do 27 maja 2021 do godz.
1800 mailowo na adres: zawody@swimart.pl
12. REGULAMIN ROZGRZEWKI:
 Tor 6 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym również na skoki do wody.
 Skoki do wody w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia
z zawodów.
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13. NAGRODY:
 Losowanie nagród wśród wszystkich uczestników.
 Medale za miejsca 1-3 w każdej indywidualnej konkurencji i kategorii wiekowej.
 Dyplomy za miejsca 1-6 w każdej indywidualnej konkurencji i kategorii wiekowej.
 Dyplomy dla zespołów sztafetowych za zajęcie miejsc 1-3 w każdej kategorii wiekowej.
 Puchary za miejsca 1-3 w klasyfikacji drużynowej w każdej kategorii wiekowej.
Fundatorem Pucharów jest Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.
14. PUNKTACJA DRUŻYNOWA:
 Do Klasyfikacji Drużynowej liczona będzie suma punktów za miejsca 1 - 6 w każdej
kategorii wiekowej
PROGRAM ZAWODÓW Z PODZIAŁEM NA DZIEWCZĘTA I CHŁOPCÓW:
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23

Dziewczęta
25m st. motylkowym
50m st. motylkowym
100m st. motylkowym
50m st. grzbietowym
100m st. grzbietowym
50m st. klasycznym
100m st. klasycznym
50m st. dowolnym
100m st. dowolnym
200m st. dowolnym
100m st. zmiennym
4 x 50m. st. zmiennym

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24

Chłopcy
25m st. motylkowym
50m st. motylkowym
100m st. motylkowym
50m st. grzbietowym
100m st. grzbietowym
50m st. klasycznym
100m st. klasycznym
50m st. dowolnym
100m st. dowolnym
200m st. dowolnym
100m st. zmiennym
4 x 50m. st. zmiennym

Kategorie Wekowe
10 lat
11 lat

12 lat
13 lat

10 lat

11 lat

10 lat

11 lat

10 lat

11 lat

12 lat

13 lat

12 lat

13 lat

12 lat
10 lat
10 lat

11 lat
11 lat

12 lat
12 lat

13 lat
13 lat
13 lat

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 Zawody rozgrywane są bez udziału publiczności.
 Zawody zostaną przeprowadzone według aktualnych procedur bezpieczeństwa
przeprowadzania zawodów pływackich w związku z SARS – COV - 2 opracowanych przez
PZP i MOZP.
 Każdy uczestnik zawodów musi podpisać oświadczenie COVID (zbiorczą informację
odnośnie posiadania oświadczeń zawodników i trenerów danego klubu należy przekazać
w biurze zawodów) oraz posiadać aktualne ubezpieczenie od NNW. Organizatorzy nie
ponoszą odpowiedzialności w przypadku braku ww. ubezpieczenia.
 W trakcie zawodów w obiekcie mają prawo przebywać tylko zawodnicy, trenerzy
obsługa zawodów i zaproszeni goście, a wszyscy uczestnicy zobowiązani są do używania
maseczki podczas zawodów (za wyjątkiem startów).
 Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas. Rozstawienie serii: od najwolniejszej
do najszybszej.
 W przypadku zmiany regulacji dotyczących obostrzeń związanych z pandemią wirusa
SARS – COV - 2 organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
- odwołania zawodów,
- ograniczenia ilości zawodników biorących udział w zawodach,
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- zmiany formuły rozgrywania zawodów,
- zmiany programu czasowego zawodów.
Istnieje możliwość zamówienia obiadów w miejscu zawodów. Osoba do kontaktu w tej
sprawie: p. Paulina Uryga Tel. 794 294 220.
Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
komunikatu oraz zgodą na przetwarzanie wizerunku uczestników przez organizatorów
(fotografowanie i filmowanie).
Parking dla ekip znajduje się przy
stadionie TS Wisła Kraków, ul.
Reymonta 22:

Ze sportowym
pozdrowieniem
Organizatorzy!

