1. TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW :


 23,24 lutego 2019r (sobota, niedziela),
 Kryta Pływalnia „ORKA” - KIELCE ul. Kujawska 18.

2. ORGANIZATORZY :



 MOSiR Kielce
 Urząd Miasta Kielce
 MUKP ORKA MOSiR Kielce

3. INFORMACJE TECHNICZNE :


O

 Pływalnia 25m; 6 torów; temp. wody: 27 C;
 Pomiar czasu: automatyczny (OMEGA).

4. ZASADY UCZESTNICTWA :





 W zawodach mają prawo startu zawodnicy w przedziale wieku 9 - 12 lat posiadający
aktualne badania lekarskie,
 Zawodnicy 10-letni i młodsi mogą startować w dwóch konkurencjach indywidualnych
i sztafecie w każdym bloku, natomiast zawodnicy 11 i 12-letni w trzech
konkurencjach indywidualnych i sztafecie w każdym bloku.
 Każdy klub do konkurencji indywidualnych może zgłosić dowolną liczbę zawodników, a
do konkurencji sztafetowych dowolną liczbę sztafet.
 Sztafety klasyfikowane są w kategorii Open.
 Liczba uczestników ograniczona. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność nadesłania.

5. KATEGORIE WIEKOWE (konkurencje indywidualne):


6.



7.







9-lat ( rok ur. 2010 ),
10-lat ( rok ur. 2009 ),
11-lat ( rok ur. 2008 ),
12-lat ( rok ur. 2007 ).

ZASADY FINANSOWANIA :
 Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy zawodów,
 Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny,
 Opłata startowa wynosi 35zł od zgłoszonego zawodnika.
PRZEPISY TECHNICZNE :
 Zawody będą rozegrane zgodnie z przepisami FINA i PZP,
 Rozstawienia serii dokona organizator na podstawie wyników uzyskanych przez
zawodników na poszczególnych dystansach nie wcześniej niż w roku
kalendarzowym poprzedzającym zawody.
 Konkurencje zostaną rozegrane seriami na czas od serii najsłabszej do najsilniejszej,

8.

PROGRAM ZAWODÓW :
Blok I - sobota, 23 lutego 2019r
Rozgrzewka
Otwarcie zawodów

00

55

godz. 12 - 12
00
godz. 13 .

Dziewczęta
1. 50m st. dowolnym
3. 100m st. grzbietowym
5. 200m st. klasycznym ( 11,12-lat )
7. 50m st. motylkowym
9. 100m st. zmiennym
11. 200m st. dowolnym ( 10,11,12-lat )
13. 4x50m st. zmiennym ( Open )

Chłopcy
2. 50m st. dowolnym
4. 100m st. grzbietowym
6. 200m st. klasycznym ( 11,12-lat )
8. 50m st. motylkowym
10. 100m st. zmiennym
12. 200m st. dowolnym ( 10,11,12-lat )
14. 4x50m st. zmiennym ( Open )

Blok II - niedziela, 24 lutego 2019r
Rozgrzewka
Otwarcie zawodów

Dziewczęta
15. 50m st. grzbietowym
17. 100m st. klasycznym
19. 100m st. motylkowym ( 11,12-lat )
21. 100m st. dowolnym
23. 50m st. klasycznym
25. 200m st. zmiennym ( 11,12-lat )
27. 4x50m st. dowolnym ( Open )

9.

00

55

godz. 9 - 9
00
godz. 10 .

Chłopcy
16. 50m st. grzbietowym
18. 100m st. klasycznym
20. 100m st. motylkowym ( 11,12-lat )
22. 100m st. dowolnym
24. 50m st. klasycznym
26. 200m st. zmiennym ( 11,12-lat )
28. 4x50m st. dowolnym ( Open )

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW :
Zgłoszenia do zawodów w formie elektronicznej ( SPLASH ENTRY EDITOR *.lxf )
należy przesłać na adres: l.pustula@vp.pl w terminie do 19 lutego 2019r.
 Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika; pełną datę urodzenia; nazwę
klubu; konkurencje wraz z najlepszym wynikiem uzyskanym w ostatnich 12-tu
miesiącach na danym dystansie.
 Wykreślenia zawodników bez konieczności ponoszenia opłaty startowej możliwe do
21 lutego 2019r.
Zaproszenie, wszystkie komunikaty i informacje dotyczące zawodów oraz wyniki
rywalizacji w systemie LIVE publikowane będą na stronach www.megatiming.pl i
www.swimtiming.pl .

10. NAGRODY :





 Medale i dyplomy za trzy pierwsze miejsca w każdej konkurencji i kategorii wiekowej,
 Statuetki i nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników w każdej
kategorii wiekowej za sumę punktów z trzech najlepszych startów wg punktacji FINA,
 Puchary dla trzech najlepszych klubów, wg punktacji za miejsca (1m – 7pkt, 2m – 5pkt, 3m
– 4pkt, 4m – 3pkt, 5m – 2pkt, 6m – 1pkt).
 W punktacji klubowej w każdej konkurencji i kategorii wiekowej punktować może max.
2 zawodników (2 sztafety) z jednego klubu. Punkty kolejnego zawodnika (sztafety)
przechodzą na następnych zawodników (sztafety).
 W wyścigach sztafet punkty liczone są podwójnie.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :





 Za dyscyplinę zawodników w czasie trwania zawodów odpowiedzialni
są trenerzy/kierownicy ekip.
 Dekoracje odbywać się będą z poślizgiem jednej konkurencji,
 Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć i materiałów filmowych
wykonanych podczas zawodów do umieszczenia na stronie internetowej klubu i w
celach promocyjnych klubu.
 W sprawach nie objętych niniejszym komunikatem decyduje naczelnik zawodów.
 Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

12. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE :





 HOTEL „MARATON” - Kielce, ul. Leszka Drogosza 15; tel. 041-3629116; e-mail:
hotel.maraton@mosir.kielce.pl - koszt noclegu 40zł;
 HOTEL „STADION” - Kielce, ul. Ściegiennego 8; tel. 041-3687715; e-mail:
hotel.stadion@mosir.kielce.pl - koszt noclegu 40zł;
 Restauracja „Olimpijska” - Kielce, ul. Leszka Drogosza 15 ; p. Dorota Połaniecka tel.
695059476 wyżywienie: śniadanie - 20zł, obiad - 20zł, kolacja - 20zł; wyżywienie pełne
60zł.
 Restauracja „Stadion” - Kielce, ul. Ściegiennego 8 ; p. Ewa Ptak tel. 603-751973, 0413617513; wyżywienie: śniadanie - 20zł, obiad - 25zł, kolacja - 20zł; wyżywienie pełne 65zł.
 Rezerwacja miejsc noclegowych do dnia 12 lutego 2019r.
 Płatności gotówką w miejscu hotelowym i restauracji.


13. RODO



1. Administratorem danych osobowych uczestników zawodów jest Szkoła. Administrator
powierza Organizatorowi do przetwarzania dane osobowe, które zgromadził zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
2. Szkoła wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczniów –
uczestników w/w zawodów
3. Organizator oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie
danych osobowych powierzonych przez Administratora, w zakresie i celu określonym Umową.
4. Organizator oświadcza również, że osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu powierzonych
danych osobowych nadane zostały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz że
osoby te zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z
odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie, zobowiązały się do ich przestrzegania oraz do
bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich
zabezpieczenia


13. OSOBY KONTAKTOWE :
 Sprawy organizacyjne:
 Zgłoszenia do zawodów:
.

Piotr Karpiński

tel. +48 / 507-142-083,

Leszek Pustuła

tel. +48 / 604-757-558,

