
 

 

                                               XXIII ZAWODY PŁYWACKIE                     

O PUCHAR BURMISTRZA 

          MIASTA I GMINY MYŚLENICE 

         Myślenice, 13 marca 2022 

 

 

1. ORGANIZATOR: Myślenickie Stowarzyszenie Pływackie AQUARIUS w Myślenicach, 

 

2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:  

● niedziela 13 marca 2022 

● Centrum Wodne AQUARIUS, 32-400 Myślenice, ul. Ogrodowa 19 

● Basen kryty 25m, 6 torów. Temperatura wody 270 C;  

● pomiar czasu: automatyczny 

 

3. NACZELNIK ZAWODÓW: Agnieszka Kasprzycka  

 

4. WSPÓŁORGANIZATOR ZAWODÓW:  

 Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka 

 Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu 

 

5. PATRONAT MEDIALNY: Gazeta Myślenicka  

 

6. ZASADY UCZESTNICTWA:  

● Prawo startu mają dzieci i młodzież będący członkami klubów, stowarzyszeń i szkółek pływackich, a także osoby 

niezrzeszone  

● Opłata startowa wynosi 40 zł od każdego zgłoszonego zawodnika – płatna 30 min przed zawodami 

● Uczestnicy muszą posiadać pisemna zgodę rodziców (opiekunów) na udział w zawodach oraz aktualne badania 

lekarskie  

● Zawodnik ma prawo do 2 startów indywidualnych oraz 1 startu open i 1 startu w sztafecie 

● Ze względu na zagrożenie pandemia COVID zawody rozgrywane są bez udziału publiczności 

● Na obiekt zostaną wpuszczeni tylko trenerzy i opiekunowie wraz z zawodnikami startującymi w danym bloku 

 

7. ZGŁOSZENIA:  

● Termin zgłoszeń upływa 8 marca 2022 o godzinie 2200.  

● Skreślenia bez pobierania opłaty startowej możliwe do 11 marca 2022 do godziny 1800. Po tym terminie opłata 

startowa będzie pobierana zgodnie ze zgłoszeniem  

● Po wyznaczonym terminie zgłoszenia nie będą uwzględniane, nie będą dokonywane jakiekolwiek zmiany za 

wyjątkiem skreśleń 

● Zgłoszenia muszą być przygotowane w edytorze zgłoszeń SPLASH Entry Editor. 

● Wygenerowany plik lxf należy przesyłać na adres: zawody@swimart.pl  Zgłoszenia w innym formacie nie będą 

akceptowane.  

● Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia dd/mm/rrrr, nr licencji (jeżeli posiada), 

konkurencje oraz czas uzyskany w ostatnich 12 miesiącach.  

● Każdy klub może wystawić po 1 sztafecie w danej konkurencji 
● Rozstawienie serii w konkurencjach na dystansach 50m i 100m nastąpi na podstawie Rankingu Europejskiego.                      

W przypadku podania błędnych danych niepozwalających zidentyfikować zawodnika zostanie on rozstawiony NT 
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● Druk potwierdzenia przez kierowników drużyn zdolności lekarskiej zawodników lub odbioru zgody rodziców 

(opiekunów) na udział w zawodach (do okazania na zawodach) – załącznik nr 1 

● Osoba zgłaszająca może zgłosić tylko zawodników, który opiekun prawny wyraził zgodę na przetwarzanie danych 

zgodnie z RODO, w szczególności publikowanie wyników, robienie zdjęć podczas zawodów i publikowanie ich na 

stronach www i w mediach w celach promocyjnych Miasta i Gminy Myślenice oraz działalności klubu pływackiego 

Myślenickie Stowarzyszenie Pływackie Aquarius. 

 

8. NAGRODY:  

● Dla zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych w konkurencjach indywidualnych za miejsca I – III 

przyznawane będą medale dyplomy . 

● Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice  za miejsca I – III w konkurencjach sztafetowych 

● Nagrody rzeczowe za miejsca I – III  za sumę punktów FINA z dwóch startów w łącznych kategoriach wiekowych            

9 lat i młodsi oraz 10 lat i starsi. 

 Warunkiem otrzymania nagrody jest jej osobisty odbiór 

 

9. PROGRAM SPORTOWY ZAWODÓW:  

L.p. KONKURENCJA K/M KATEGORIE WIEKOWE 

BLOK I 

1 -2 25m st. dowolnym K/M 7 lat i młodsi 8 lat 9 lat 

3 -4 25m st. grzbietowym K/M 7 lat i młodsi 8 lat 9 lat 

5 4x25m st. dowolnym MIX 9 lat i młodsi (przynajmniej jeden chłopiec lub jedna dziewczynka) 

BLOK II 

6 – 7  50 motylkowy  K/M 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 14lat i starsi 

8 – 9  50m st. dowolnym K/M 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 14-15 lat 16 lat i starsi 

10 – 11  50m st. grzbietowym K/M 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 14-15 lat 16 lat i starsi 

12 – 13  50m st. klasycznym K/M 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 14-15 lat 16 lat i starsi 

14 – 15  100m st. zmiennym K/M 10 lat i starsi 

16 4x50m st. zmiennym MIX 10 lat i starsi (2 zawodników i 2 zawodniczki w dowolnej kolejności) 

 

10. SPRAWY PORZĄDKOWE:  

● Za dyscyplinę i porządek w czasie trwania zawodów czyni się odpowiedzialnych Opiekunów drużyn;  

● Za dopuszczenie zawodnika do startu czyni się odpowiedzialnym Opiekuna drużyny;  

● Każdy uczestnik zawodów musi posiadać dokument tożsamości;  

 

11. SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

● Podczas zawodów obowiązują obostrzenia z zagrożeniem pandemią COVID 

● Na obiekt pływalni będą mogli wejść tylko zawodnicy oraz trenerzy zgłoszeni mailowo na adres: 

mspaquarius@gmail.com w terminie do 9 marca 2022. Konieczne jest podanie imion oraz nazwisk trenerów. Klub 

może zgłosić : 1 trener na 1-4 zawodników, 2 trenerów na 5-15 zawodników, 3 trenerów powyżej 16 zawodników. 

Bardzo prosimy o przesłanie listy (Nazwisko i imię ) w wyznaczonym terminie wraz z informacja ,która osoba jest 

zaszczepiona przeciw COVID-19(dotyczy trenerów jak i zawodników). W tytule wiadomości proszę napisać „Zawody 

o Puchar Burmistrza Myślenice) 

● Trenerzy zobowiązani są dostarczyć wszystkie oświadczenia określone w wytycznych 

● Zawody są rozgrywane bez udziału publiczności 

● Zawody są rozgrywane seriami na czas bez podziału na kategorie wiekowe. Wyniki końcowe będą podawane                       

w podziale na kategorie wiekowe. 

● W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje naczelnik zawodów  

● Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu  

● Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zawodów oraz korekty programu czasowego  

● Potwierdzenie zgłoszeń i wyniki (w systemie on-line) będą dostępne na stronie www.swimart.pl  oraz 

www.livetiming.pl  

● Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów w przypadku małej ilości zgłoszonych uczestników  

● Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia list zgłoszeniowych  
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● Papierowe listy startowe nie będą dostępne. Bezpłatną listę startową w formacie .pdf można pobrać ze strony 

www.swimart.pl oraz www.livetiming.pl    

● Prosimy o pozostawianie samochodów na „górnym” parkingu. Dojazd od ul. Dunin-Brzezińskiego 

 

12. PROGRAM CZASOWY ZAWODÓW:  

● BLOK I – Rozgrzewka 8:30–8:50, Zawody 9:00 

● 8:50 - odprawa kierowników drużyn; potwierdzenie zgłoszeń oraz przekazanie załącznika nr 1  

● 8:55 - otwarcie zawodów;  

● Dekoracja zawodników 9 lat i młodszych po zakończeniu konkurencji sztafety 4x25 m stylem dowolnym. W tym 

samym czasie zostanie przeprowadzona rozgrzewka zawodników starszych.  

● BLOK II – rozgrzewka (30 minut)  – 15 minut po zakończeniu BLOKU I  

● Dekoracja zawodników 10 lat i starszych po zakończeniu konkurencji sztafety 4x50 m stylem zmiennym. 

 

13. REGULAMIN ROZGRZEWKI: 

● Tor 1 jest torem jednokierunkowym, przeznaczonym również na skoki do wody. 

● Skoki do wody w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów 

 

14. SPONSORZY ZAWODÓW 

Zawody są współfinansowane ze środków Miasta i Gmina Myślenice 

 

 

 

 

 

15. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO. Dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane przez MSP Aquarius Myślenice,                       

ul. Ogrodowa 19, 32-400 Myślenice na potrzeby związane z organizacją i przeprowadzeniem Zawodów Pływackich o Puchar 

Burmistrza Myślenic w terminie 13 marca 2022; w szczególności przygotowania list startowych oraz list wyników i ich publikacji 

na stronach internetowych, a także publikacji zdjęć w celach promocyjnych zawodów. Administrator danych nie udostępnia 

danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem organów i instytucji uprawnionych do tego na podstawie szczególnych 

przepisów prawa. Dane są chronione z najwyższą starannością i zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym 

zakresie. 

 

Załącznik nr.1 

 

Potwierdzam zgodność lekarską zawodników lub odbiór zgody rodziców (opiekunów) na udział dzieci i młodzieży                                 

w zawodach pływackich w dniu 13 marca 2022 roku, jednocześnie oświadczam, że biorę odpowiedzialność za dopuszczenie 

zawodników do startu. 

 

 

        ................................................. 

   Opiekun (kierownik) drużyny 
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