
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

MIKOŁAJKOWE PŁYWANIE 2019

JAWOR, 7.12.2019R

ORGANIZATORZY:

1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

- 7.12.2019r. Kryta Pływalnia „Słowianka” w Jaworze, ul. B. Rogatki 1, 59-400 Jawor.

2. ORGANIZATORZY

- Uczniowski Klub Pływacki „Na Fali”, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze.

3. INFORMACJE TECHNICZNE

- Pływalnia 25m, 5 torów, pomiar ręczny.

- Zawodnicy 2008 i starsi mają prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych, 
natomiast zawodnicy 2009 i młodsi w jednej konkurencji indywidualnej.

- Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas.

- Impreza zostanie podzielona na trzy bloki, I BLOK- roczniki 2011 i młodsi, II BLOK 
– rocznik 2010, 2009 oraz III BLOK – 2008 i starsi.



4. UCZESTNICTWO

- W zawodach mają prawo wziąć udział zawodnicy zgłoszeni przez klub, szkołę oraz 
indywidualnie.

- Za bezpieczeństwo i ubezpieczenie zawodników podczas zawodów odpowiedzialni są 
opiekunowie zgłaszający do udziału w zawodach.

- W zawodach mają prawo startu zawodnicy:

(A- roczniki 2002-2005, B-2006, C- 2007, D-2008, E-2009, F-2010, G -2011, H- 2012, I-
2013).

5. ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW

- organizatorzy ustalają limit 270 startujących zawodników (decyduje kolejność nadesłania 
zgłoszeń),

- zgłoszenia do zawodów dokonywane są za pośrednictwem kart zgłoszeniowych (dostępne 
w kasie pływalni bądź na stronie www.jawor.nasz  osir.pl) w nie przekraczalnym terminie do 
3.12.2019r do godziny 20.00,

- karty zgłoszeniowe przyjmowane będą w kasie Krytej Pływalni „Słowianka”,

- listy startowe będą dostępne na stronie www.jawor.nasz  osir.pl w dniu 5.12.2019 r.

6. ZASADY FINANSOWANIA

- koszty organizacyjne ponosi organizator,

- opłata startowa 10 zł za każdego zawodnika,

- wpłaty należy dokonywać na w kasie Krytej Pływalni „Słowianka” lub na konto BNPPBP 
SA nr 51203000451110000002254340 z dopiskiem (imię i nazwisko, klub, kategoria).

7. NAGRODY

- medale i dyplomy dla trzech najlepszych zawodników w danej kategorii

- każdy uczestnik otrzyma paczkę od Świętego Mikołaja.

- roczniki 2011 i młodsi otrzymają Dyplom uczestnictwa w zawodach.

8. PROGRAM ZAWODÓW

- Przyjazd zawodników: godz.8:00- 8:15

- Odprawa Trenerów 8:30

- Godzina 8:30 rozgrzewka dla rocznika 2013 i młodsi.

- Godzina 9:00 uroczyste otwarcie zawodów.

- Godzina 9:10 start pierwszej konkurencji.

http://www.jawor.nasz/
http://www.jawor.nasz/


BLOK I

Nr konkurencji Płeć Styl Kategorie Dystans

wiekowe

1,2 K/M dowolny, G 25 m
grzbietowy

3,4 K/M grzbietowy H, I 25 m

 Ceremonia Bloku I nastąpi po zakończonych konkurencjach, w czasie 
ceremonii rozgrzewka Bloku 2- roczniki 2010, 2009

BLOK II

Nr konkurencji Płeć Styl Kategorie Dystans

wiekowe

1,2 K/M Dowolny E, F 50 m
3,4 K/M Grzbietowy E, F 50 m
5,6 K/M Klasyczny E,F 50 m

BLOK III

Nr konkurencji Płeć Styl Kategorie Dystans

wiekowe

1,2 K/M dowolny A,B,C,D 50 m
3,4 K/M grzbietowy A,B,C,D 50 m
5,6 K/M motylkowy A,B,C,D 50 m
7,8 K/M klasyczny A,B,C,D 50 m

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W  sprawach  nie  ujętych  w  niniejszym  regulaminie  decyduje  Organizator  Zawodów  w 
porozumieniu  z  Sędzią  Głównym.  Kwestie  sporne  w zakresie  przeprowadzenia  zawodów 
reguluje Sędzia Główny zawodów.  Zgłoszenie zawodnika jest  równoznaczne z  akceptacją 
regulaminu zawodów.



- Organizator  informuje  o  możliwości  rejestracji  całości  imprezy  oraz  jej  przygotowań 
wszelkimi możliwymi sposobami rejestracji. W trakcie rejestracji mogą zostać nagrani także 
uczestnicy  i  kibice  imprezy,  oraz  ich  wizerunek,  na  co  wyrażają  zgodę  wchodząc  na 
wydarzenie.  Organizatorowi  przysługuje  pełne  prawo  wykorzystania  zarejestrowanych 
materiałów na wszystkich możliwych polach emisji.

- W  związku  z  Rozporządzeniem  Ogólnym  o  Ochronie  Danych  Osobowych  (RODO) 
zawodnicy  i  trenerzy,  biorący  udział  w  zawodach  Organizatora,  wyrażają  zgodę  na 
udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, 
wyniki, 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  w  materiałach  fotograficznych  i  filmowych,  oraz  w  celach 
promocyjnych zawodów.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


