
 

 

 

PŁYWAJ Z NAMI NA KORONIE 

EDYCJA II 2017 

Kraków, 29 kwietnia 2017 
 

 

1. TERMIN ZAWODÓW:  29 kwietnia 2017 (sobota)  

 Rozgrzewka dziewcząt   – godzina  1200  – 1220, rozgrzewka chłopców – godzina 1220  – 1240 

 Odprawa techniczna – godzina 1220 

 Zawody  –  godzina 1245  

 

2. MIEJSCE ZAWODÓW:  Kryta Pływalnia KS Korona, 30-504 Kraków, ul. Kalwaryjska 9 – 15  

 

3. INORMACJE TECHNICZNE:  

 Pływalnia 25m; 6 torów, temperatura wody: 27°C  

 Pomiar czasu: półautomatyczny 

 Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami FINA i PZP 

 Zawody przeprowadzane są seriami na czas bez podziału na kategorie wiekowe 

 Po zakończeniu każdej konkurencji zostaną ogłoszone wyniki z podziałem na kategorie wiekowe 

 

4. ORGANIZATOR ZAWODÓW: 

 Sekcja Pływacka KS Korona Kraków 

 

5. NACZELNIK ZAWODÓW:  Barbara Szewczyk 

 

6. ZASADY FINANSOWANIA:  

 Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy 

 Koszty uczestnictwa ponoszą kluby 

 Opłata startowa wynosi 25zł od zawodnika płatna 30 min przed zawodami 

 Obligatoryjna opłata za listę startową – 15zł  

 Skreślenie zawodnika bez ponoszenia opłaty startowej możliwe do czwartku 27 kwietnia 2017 do  godziny 2000 

 

7. ZASADY UCZESTNICTWA: 

 W zawodach mają prawo startu tylko zawodnicy klubów posiadających licencję PZP. 

  w zawodach mają prawo startu zawodnicy urodzeni w latach 2004 – 2008. Każdy zawodnik ma prawo do                       

2 startów indywidualnych. 

 

8. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW 

  należy przesłać w postaci pliku lenex na adres: zawody@swimart.pl  

 Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia (DD/MM/RRRR), nazwę klubu, 

numer licencji, dystans, konkurencję oraz najlepszy czas uzyskany w ostatnich 12 miesiącach 

 Termin zgłoszeń upływa we  wtorek 25 kwietnia 2017 o godzinie 2200 

 Dodatkowo zgłoszenie musi zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej (e-mail, telefon) 

 Wszystkie materiały potrzebne do przygotowania zgłoszenia dostępne na www.swimart.pl  

 Po opublikowaniu listy zgłoszonych zawodników nie będą możliwe żadne zmiany za wyjątkiem skreśleń. 

 Ze względu na ograniczone możliwości obiektu oraz  bezpieczeństwo uczestników organizator zastrzega sobie 

prawo do wprowadzenia limitu ilości zawodników uczestniczących w zawodach. O przyjęciu zgłoszenia 

decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszenia (data, godzina).  Klub otrzyma informacje o przyjęciu, bądź 

odrzuceniu zgłoszenia droga elektroniczną. 

mailto:zawody@swimart.pl
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9. 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.  

 

10. NAGRODY:  

 medale i dyplomy oraz nagrody rzeczowe za miejsca 1 – 3 w każdej konkurencji i kategorii wiekowej 

 nagrody rzeczowe dla złotych medalistów w każdej konkurencji i kategorii wiekowej 

 dla każdego uczestnika kupon zniżkowy do Parku Wodnego 

 dla wszystkich zwycięzców w każdej kategorii wiekowej słodkie upominki ufundowane przez organizatorów  

 W III edycji zawodów zostanie nagrodzony najlepszy zawodnik i najlepsza zawodniczka w każdej kategorii 

wiekowej wg sumy punktów FINA uzyskanych w czterech najlepszych startach w ciągu całej edycji zawodów 

 W miarę pozyskiwania sponsorów pula nagród może ulec zwiększeniu 

 

11. PROGRAM ZAWODÓW: 

Dziewczęta Chłopcy Kategorie wiekowe 

13 50m stylem dowolnym 14 50m stylem dowolnym 9 lat  10 lat 11 lat   

15 50m stylem klasycznym 16 50m stylem klasycznym 9 lat 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 

17 200m stylem zmiennym 18 200m stylem zmiennym    12 lat 13 lat 

19 50m stylem grzbietowym 20 50m stylem grzbietowym 9 lat 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 

21 50m stylem motylkowym 22 50m stylem motylkowym  10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 

23 100m stylem dowolnym 24 100m stylem dowolnym   11 lat 12 lat 13 lat 

 

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

 Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania aktualnych badań lekarskich. Za ich posiadanie czyni się 

odpowiedzialnymi trenerów/opiekunów 

 zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu 

 potwierdzenia zgłoszeń, informacje o zawodach będą dostępne na www.swimart.pl . 

 wyniki LIVE będą publikowane na www.swimart.pl oraz www.megatiming.pl  

 w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje naczelnik zawodów bądź sędzia główny 
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