
 

 

 

 VII MIĘDZYNARODOWY MITING PŁYWACKI 

„SZUKAMY MŁODYCH TALENTÓW”          
im. Romana Banducha  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. CEL ZAWODÓW 
                                                                                                                                                        

 Popularyzacja pływania wśród dzieci 
 
 
II. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 
 

 Termin zawodów: 7. 04. 2018 r. (sobota) 

 Miejsce zawodów: Nowoczesna Pływalnia Kryta przy Zespole Placówek Oświatowych w Herbach 

                                           ul. Katowicka 6,  

 

 

   

 

 

 

 



 

II. ORGANIZATORZY 

 Gmina Herby  

 Zespół Placówek Oświatowych w Herbach  

 Kłobucki Klub Pływacki Delfin ;  www.delfinklobuck.pl   

 

III. KIEROWNICTWO ZAWODÓW 

 Mariusz Kuberski e-mail: mariusz.kuberski@interia.eu,   tel.: 609-773-752 

 Michał Kalke e-mail: delfinmkalke@gmail.com,  tel.: 516-384-000                                   

 

 

IV. UCZESTNICTWO 

 W zawodach mają prawo startu zawodnicy urodzeni w latach:  2010  i młodsi, 2009, 2008, 2007, 2006, 

2005 

 Klub musi posiadać licencje PZP  

 

IV. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW 

 Zgłoszenia należy dostarczać na adres poczty elektronicznej: zawody@swimart.pl w terminie                        

do 3 kwietnia 2018 do godziny 2200. Potwierdzenia zgłoszeń będą publikowane na www.swimart.pl          

 Zgłoszenia dokonane po terminie nie będą brane pod uwagę        

 Zgłoszenie tylko w formie elektronicznej przygotowane przy pomocy SPLAH Edytor  

 Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia, nazwę klubu, pięciocyfrowy 

kod klubu, numer licencji zawodnika, dystans i konkurencje oraz najlepszy wynik   

 Zgłoszenia przygotowane w innej formie lub nie zawierające wszystkich danych będą odsyłane do poprawy 

 Po opublikowaniu listy zgłoszonych zawodników nie będzie możliwe dokonanie korekty zgłoszenia                        

z wyjątkiem ewentualnych skreśleń. Skreślenia możliwe do 5 kwietnia 2018 do godz. 2000. Po tym 

terminie opłata startowa pobierana będzie zgodnie ze zgłoszeniem 

 Organizator ustala limit zawodników startujących w zawodach do liczby 499 osób. O starcie w zawodach 

decyduje kolejność zgłoszeń 

 Maksymalna ilość uczestników z dane klubu nie może przekroczyć 20 osób z wyłączeniem gospodarzy 

zawodów  

 

V. PROGRAM ZAWODÓW  

     Uroczyste otwarcie zawodów odbędzie się w Hali Sportowej w budynku Pływalni Krytej w Herbach                                 

o godzinie 8.15.  

 Rozpływanie dla dziewcząt od godziny 8:30 do 8:55   

 Rozpływanie dla chłopców od godziny 9:00 do 9:25 

 Rozpoczęcie zawodów - pierwszy start o godz. 9:30  

 Odprawa techniczna przedstawicieli klubów godz. 9:00 w Biurze Zawodów 

 

 

 

L.P. KONKURENCJA K/M KATEGORIE WIEKOWE 

BLOK I godzina 930 

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

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

5-6 25m st. klasycznym K/M 8 lat i młodsi      

7-8 200m st. dowolnym K/M      13 lat 

9-10 100 m st. motylkowym K/M    11 lat 12 lat 13 lat 

11-12 50m st. klasycznym K/M  9 lat 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 

13 4x50m st. zmiennym MIX 
sztafeta mieszana 2 K i 2 M w dowolnej kolejności  

 (po jednej osobie z roczników : 2005, 2006, 2007, 2008) 

http://www.delfinklobuck.pl/
mailto:mariusz.kuberski@interia.eu
mailto:zawody@swimart.pl
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BLOK II godzina 1430 

14-15 50m st. dowolnym K/M  9 lat 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 

16-17 100m st. grzbietowym K/M   10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 

18-19 50m st. motylkowym K/M   10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 

20-21 100m st. dowolnym K/M   10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 

22-23 50m st. grzbietowym K/M  9 lat 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 

24-25 100m st. klasycznym K/M    11 lat 12 lat 13 lat 

26-27 100m st. zmiennym K/M   10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 

 
 

VI. PRZEPISY TECHNICZNE 

 Konkurencje przeprowadzone będą seriami na czas, zaczynając od serii najwolniejszej, bez podziału na 

kategorie wiekowe 

 Rozstawienie serii nastąpi na podstawie aktualnego rankingu za wyjątkiem dystansów 25m 

  W  przypadku  podania  błędnych lub niepełnych  danych  zawodnika,  niepozwalających  go 

zidentyfikować  w  Rankingu Europejskim zostanie on rozstawiony z NT    

 Pomiar czasu - elektroniczny 

 Każdy zawodnik ma prawo startu w 3 konkurencjach indywidualnych oraz w sztafecie.  

 Długość pływalni: 25 metrów, Ilość torów: 5  

 Temperatura wody - 28 st. C 

 

VII. NAGRODY 

 

 Medale oraz dyplomy (format A3),  za trzy pierwsze miejsca w kategoriach wiekowych: 

             2010 i młodsi, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, na każdym dystansie dla dziewcząt i chłopców 

 Dla najlepszej zawodniczki i zawodnika w poszczególnych kategoriach wiekowych (za 2 starty w punktacji 

FINA) oraz 3 pierwszych sztafet  – statuetki zawodów.  

 Puchar Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Herbach dla zwyciężczyni w kategoria 2010 i młodsi 

(styl dowolny).  

 Puchar Prezesa Kłobuckiego Klubu Pływackiego „Delfin” dla zwycięscy w kategorii 2010 i młodsi (styl 

dowolny)  

 Nagrody specjalne, losowane podczas zawodów ze wszystkich uczestników zawodów : TABLETY, 

APARATY CYFROWE, MP3, USB PENDRIVE , sprzęt i odzież pływacka firmy TYR na kwotę 5000 zł. :  

torby , plecaki, koszulki, bluzy, ręczniki  okulary  oraz wiele innych niespodzianek.  

 Dla każdego zawodnika ze zwycięskiej sztafety mieszanej wysokiej jakości  APARAT CYFROWY !!!  

 Dla trenera zwycięskiej sztafety wysokiej klasy rower !!!  

 Dla trenera sztafety, która zajmie 2 miejsce wysokiej klasy rower !!!    

 Dla trenera sztafety, która zajmie 3 miejsce wysokiej klasy rower !!!   

 Dla najlepszej zawodniczki oraz zawodnika z rocznika 2005 w konkurencji 100 m. stylem zmiennym 

tygodniowy pobyt za granicą lub w kraju  ufundowany przez Biuro Podróży „MAMUNO”. Wyjazd 

obejmuję: przejazd wysokiej klasy autokarem, zakwaterowanie w hotelu 3 gwiazdkowym, 

wyżywienie HB, ubezpieczenie, 2 wycieczki fakultatywne  

 Dla najlepszej zawodniczki oraz zawodnika z rocznika 2005 w konkurencji 100 m. stylem dowolnym 

tygodniowy pobyt w Bułgarii w hotelu Kokiche *** ufundowany przez Biuro Podróży „Obozy na 

Topie”. Wyjazd obejmuję: przejazd wysokiej klasy autokarem, zakwaterowanie w hotelu                             

3 gwiazdkowym, wyżywieni HB, ubezpieczenie.  

 

 

 

 

 



 

IX. ZASADY FINANSOWANIA 

 Koszty organizacyjne zawodów pokrywa organizator. 

Opłata startowa wynosi 35 zł od zawodnika niezależenie od ilości startów ( w cenie obiad składający się z 

jednego dania)  Płatność w dniu zawodów w Biurze Zawodów !  

 Opłata za listę startową wynosi 10 zł i jest to opłata obowiązkowa.  

 Organizator zapewnia dla wszystkich zawodników, trenerów a także kierowców autobusów obiad 

składający się z jednego dania.  

 Możliwość zakupu koszulki okolicznościowej z zawodów w cenie 30 zł !!!  

 
 
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP 

 W sprawach spornych decyzje podejmuje Sędzia Główny Zawodów. 

 Za dyscyplinę zawodników podczas trwania zawodów odpowiedzialni są trenerzy/kierownicy ekip 

 Wokół niecki basenu mogą tylko przebywać zawodnicy startujący w danej konkurencji oraz trenerzy 

 Miejsce oczekiwania na start będzie hala sportowa na której będą podawane informacje dotyczące danych 

konkurencji  

 Dekoracje zwycięzców będą się odbywały podczas trwania zawodów.  

 Zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu 

 Wyniki live będą dostępne na stronie: www.megatiming.pl 

 

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO HERB! 

http://www.megatiming.pl/

