
 

 
 
 

 
OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY O PUCHAR BURMISTRZA SREBRNEGO MIASTA 

Olkusz, 5 maja 2018 
 

1. TERMIN ZAWODÓW: sobota 5 maja 2018 

 BLOK I – rozgrzewka godz. 800 – 850, otwarcie zawodów 900, zawody 910 

 BLOK II – rozgrzewka (50minut) rozpocznie się 45minut po zakończeniu BLOKU I 
 

2. MIEJSCE ZAWODÓW:   Kryta Pływalnia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego nr 1,  
              32-300 Olkusz, ul. Kochanowskiego 2 

 
3. INFORMACJE TECHNICZNE:  

 basen kryty 25m, 6 torów. Temperatura wody 270 C;  

 pomiar czasu automatyczny 

 
4. ORGANIZATOR: Uczniowski Klub Sportowy Omega Olkusz 

 
5. PARTNERZY ZAWODÓW: 

 Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny nr 1 w Olkuszu 
 

6. KIEROWNICTWO ZAWODÓW: Krzysztof Soborski 505146633,Mariusz Jarosz 660671040 
 

7. ZASADY FINANSOWANIA: 

 Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy 

 Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny 

 Opłata startowa wynosi 10zł od każdego zgłoszonego startu indywidualnego i od każdej zgłoszonej  sztafety  
 

8. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 W zawodach mają prawo startu zawodnicy 16-letni i młodsi posiadający aktualne badania lekarskie, 

  Zawodnicy 9-letni i młodsi mogą startować w dwóch konkurencjach indywidualnych i sztafecie, natomiast 
zawodnicy 10 - 16-letni w czterech konkurencjach indywidualnych i sztafecie. 

 W zawodach mają prawo tylko zawodnicy klubów posiadających licencję PZP. 

 Maksymalna ilość uczestników z danego klubu nie może przekroczyć 20 osób z wyłączeniem gospodarzy 
zawodów. 

 Organizator ustala limit zawodników startujących w zawodach do liczby 300 osób. O starcie w zawodach 
decyduje kolejność zgłoszeń. 

 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 

 
9. ZGŁOSZENIA: 

 Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2018 o godzinie 22:00.  

 Skreślenia bez pobierania opłaty startowej możliwe do 3 maja 2018 do godziny 20:00. Po tym terminie opłata 
startowa będzie pobierana zgodnie ze zgłoszeniem  

 Po wyznaczonym terminie zgłoszenia nie będą uwzględniane, nie będą dokonywane jakiekolwiek zmiany za 
wyjątkiem skreśleń 

 Zgłoszenia muszą być przygotowane w edytorze zgłoszeń SPLASH Entry Editor. 

 Wygenerowany plik lxf należy przesyłać na adres: zawody@swimart.pl  Zgłoszenia w innym formacie będą 
odrzucane  

 Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia dd/mm/rrrr, nr licencji,  konkurencję 
oraz czas uzyskany w ostatnich 12 miesiącach.  

mailto:zawody@swimart.pl


10. PROGRAM ZAWODÓW 
 

L.P. KONKURENCJA K/M KATEGORIE WIEKOWE 

BLOK I 
1-2 4x50 m st. zmiennym K/M suma wieku członków zespołu sztafetowego nie może przekraczać 50 lat 
3-4 25m st. dowolnym K/M 8 lat i młodsi 
5-6 25m st. grzbietowym K/M 8 lat i młodsi 
7-8 50m st. klasycznym K/M 9 lat 10 lat 11 lat 12 lat 

9-10 100m st. motylkowym K/M 12 lat 13 lat 14 lat 15 - 16 lat 
11-12 100m st. klasycznym K/M 12 lat 13 lat 14 lat 15 - 16 lat 
13-14 100m st. dowolnym K/M 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 14 lat 15 –16 lat 

BLOK II 
15-16 200m st. zmiennym K/M 12 lat 13 lat 14 lat 15 - 16 lat 
17-18 50m st. motylkowym K/M 9 lat 10 lat 11 lat 12  lat 
19-20 100m st. grzbietowym K/M 12 lat 13 lat 14 lat 15 -16 lat 
21-22 200m st. klasycznym K/M 12 lat 13 lat 14 lat 15 – 16 lat 
23-24 50m st. dowolnym K/M 9 lat 10 lat 11 lat 12  lat 
25-26 100m st. zmiennym K/M 12 lat 13 lat 14 lat 15 – 16 lat 
27-28 4x50m st. dowolnym K/M suma wieku członków zespołu sztafetowego nie może przekroczyć 50 lat 

 
11. NAGRODY 

 Medale i dyplomy za trzy pierwsze miejsca w każdej konkurencji i kategorii wiekowej,  

 Statuetki  dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników w każdej kategorii wiekowej za sumę punktów wg 
punktacji FINA z czterech startów (zawodnicy 11 – 16 lat) lub z trzech startów (zawodnicy 9 -10 lat), 

 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.  

 W wyścigach sztafetowych punkty liczone są podwójnie. 

 Nagrody specjalne, losowane podczas zawodów ze wszystkich uczestników zawodów (suma nagród ok 5 000 zł) 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości nagród w miarę pozyskania sponsorów 

 Odbiór nagród w biurze zawodów (tylko osobisty). 

 Szczegóły o losowanych nagrodach, będą podawane w aktualizacji komunikatu. 
 

12. POSTANOWIENIA KOŃOWE: 

 Tor 6 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym również na skoki do wody. Skoki do wody w innych 
miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów. 

 Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP 

 W sprawach spornych decyzje podejmuje Sędzia Główny Zawodów. 

  Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator. 

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

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

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

  Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw wypadków. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. 

  Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wizerunku zawodników w materiałach fotograficznych 
i filmowych z zawodów  oraz w celach promocyjnych. 

  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 oraz www.swimart.pl  
 

13. Podczas zawodów Istnieje możliwości wykupienia obiadu – cena 20 zł za zestaw (zupa pomidorowa, kotlet drobiowy                     
z ziemniakami i surówka z marchewki oraz kompot) 

 Obiad będzie wydawany w godzinach 1300 do 1500 

 Zamówień należy dokonywać w terminie do 27 kwietnia 2018 do godziny 1700 pod nr.tel. 32 646 25 33 na hasło                
„Zawody Olkusz”. Zamówienia proszę dokonywać w godzinach 900 do 1700 od poniedziałku do piątku. 
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