
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
ZAWODY PŁYWACKIE O PUCHAR BURMISTRZA NOWEGO TARGU

RUNDA IV FINAŁOWA 2016/2017 
Nowy Targ, 28 maja 2017

1. ORGANIZATOR: MCSIR Nowy Targ

2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
 Niedziela, 28 maja 2017 roku, godzina 830

 Pływalnia Miejska MCSiR, Nowy Targ, Plac Evry 4
 basen kryty 25m, 6 torów. Temperatura wody 270C
 pomiar czasu elektroniczny

3. PATRONAT ZAWODÓW : Burmistrz Miasta Nowy Targ

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 W zawodach mogą uczestniczyć dzieci, młodzież i dorośli z powiatu i miasta Nowy Targ;
 Udział w zawodach jest płatny 10 zł od osoby za każdą edycję osobno, w tym wstęp na basen;
 Każdy uczestnik zawodów musi umieć pływać;
 Zawodnicy maja prawo startu tylko w jednej kategorii wiekowej oraz tylko w jednej konkurencji.
 

5. ZGŁOSZENIA SZKÓŁEK PŁYWACKICH I ORGANIZACJI:
 Termin zgłoszenia upływa w dniu 24 maja 2017 roku; zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą

uwzględniane;
 Zgłoszenia muszą być przygotowane w edytorze zgłoszeń SPLASH Entry Editio;
 wygenerowany plik lxf należy przesłać na adres zawody@swimart.pl zgłoszenia w innym formacie nie

będą przyjmowane;
 Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia konkurencję oraz czas uzyskany

w ostatnich 12 miesiącach;
 Wszystkie materiały potrzebne do przygotowania zgłoszenia dostępne na stronie www.swimart.pl

6. ZGŁOSZENIA OSÓB NIEZRZESZONYCH:
 Zgłoszenia  osób  indywidualnych  przyjmowane  są  na  kasach  Pływalni  Miejskiej  na  podstawie  karty

zgłoszeniowej. Opłata startowa płatna przy zgłoszeniu;
 Termin zgłoszenia upływa w dniu 24 maja 2017 roku;  zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą

uwzględniane.

7. NAGRODY:
 Zdobywcy miejsc I – III w poszczególnych kategoriach otrzymają dyplomy, medale;
 Zdobywcy miejsc od IV do VI w poszczególnych kategoriach otrzymają dyplomy;
 Zawodnicy w kategoriach wiekowych 8 i 9 lat (roczniki 2009, 2008) oraz 7 lat i młodsi (roczniki 2010

i młodsi) otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział;
 Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej na najlepszego pływaka i pływaczkę w poszczególnych

kategoriach wiekowych otrzymają puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe.

http://www.swimart.pl/
mailto:zawody@swimart.pl


8. PROGRAM SPORTOWY ZAWODÓW:

Lp. DYSTANS KONKURENCJA K/M KATEGORIE WIEKOWE
1-2 25m z przyborem K/M 7 lat i młodsi (rocznik 2010 i młodsi)
3-4 25m stylem dowolnym K/M 7 lat i młodsi (rocznik 2010 i młodsi)
5-6 50m stylem dowolnym K/M 8 – 9  lat (roczniki 2009 i 2008)
7-8 50m stylem dowolnym K/M 10 – 11 lat (roczniki 2007 i 2006)
DEKORACJE dla zawodników 11 lat i młodszych – ROZGRZEWKA dla zawodników 12 lat i starszych
9-10 100m stylem dowolnym K/M 12 – 13 lat (rocznik 2005 i 2004)
11-12 100m stylem zmiennym K/M 14 – 17 lat (roczniki 2003 – 2000)
13-14 100m stylem zmiennym K/M 18 – 30 lat (roczniki 1999 – 1987)
15-16 50m stylem dowolnym K/M 31 lat i starsi (rocznik 1986 i starsi)

17 2 x 25m st. dowolnym
Sztafeta Rodzinna

MIX dziecko 11lat i młodsze + rodzic
dziecko 12 lat i starsze + rodzic

9. SPRAWY PORZĄDKOWE:
 Za dyscyplinę i porządek w czasie trwania zawodów odpowiedzialni są Opiekunowie drużyn;
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty programu czasowego;
 Tor nr 6 jest torem jednokierunkowym – przeznaczonym na skoki.

10. SPRAWY ORGANIZACYJNE:
 Zawody rozgrywane są zgodnie z Regulaminem Zawodów Pływackich o Puchar Burmistrza Nowego

Targu;
 W sprawach nie objętych regulaminem decyduje sędzia główny zawodów;
 Zgłoszenie  do  zawodów  jest  równoznaczne  z  akceptacją  postanowień  niniejszego  komunikatu,

Regulaminu  Zawodów  Pływackich  o  Puchar  Burmistrza  Nowego  Targu  oraz  Regulaminu  Pływalni
Miejskiej w Nowym Targu;

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zawodów oraz programu czasowego; 
 Potwierdzenie zgłoszeń będą dostępne na stronie www.swimart.pl
 Wyniki live www.swimart.pl 

11. PROGRAM CZASOWY ZAWODÓW:
 830 – 855 rozgrzewka dla zawodników 11 lat i młodszych;
 900- 1025konkurencje dla zawodników 11 lat i młodszych;
 Dekoracja zawodników 11 lat i młodszych;
 1100 – 1125 rozgrzewka dla zawodników 12 lat i starszych;
 1130 konkurencje dla zawodników 12 lat i starszych;
 Dekoracja zawodników 12 lat i starszych.

http://www.swimart.pl/
http://www.swimart.pl/

	KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
	ZAWODY PŁYWACKIE O PUCHAR BURMISTRZA NOWEGO TARGU

