
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  

„XI Pływackie Andrzejki w Gminie Kozy”  

Śladami - Wojciecha Wojdaka 

           
 

SPONSORZY 
 

 

 

 

 



 

1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW. 

25 listopad 2018 roku (niedziela) – Pływalnia  Centrum Sportowo - Widowiskowego  

Pl. Ks. Karola Kochaja 1 , 43-340 Kozy 

 

2. INFORMACJE OGÓLNE.   

Przewiduje się klasyfikację indywidualną – w poszczególnych grupach wiekowych oraz drużynową. Zawody 

mają charakter integracyjny, propagowanie sportu pływackiego. 

 

3. ORGANIZATORZY: 

 Urząd Gminy Kozy, 

 Uczniowski Klub Sportowy  „Victoria” Kozy, Pl. Ks. Karola Kochaja 1, 43-340 Kozy, 

 Centrum Sportowo – Widowiskowe w Kozach 

 

4. DANE TECHNICZNE ZAWODÓW:  

 długość pływalni 25 m, 5 torów, 

 temperatura wody 27°C, 

 pomiar czasu elektroniczny. 

 

5. KIEROWNICTWO ZAWODÓW: 

 Naczelnik zawodów:  Kuba Malarz tel. 737892939 , mail: zawody@victoriakozy.pl  

 

6. ZASADY FINANSOWANIA:  

 Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy, 

 Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny, 

 Opłata startowa wynosi 15zł od każdego zgłoszonego startu indywidualnego, 15 zł od każdej 

zgłoszonej sztafety, płatne przelewem do dnia 21.11.2018r. 

mailto:zawody@victoriakozy.pl


 Brak opłaty za komunikat oraz listę startową 

 opłata startowa po 21.11.2017 lub w dniu zawodów wynosi  50,00 zł od zawodnika 

 Kierownicy ekip w dniu zawodów przedstawią organizatorowi potwierdzenie dokonania 

wpłaty za startowe, ewentualnie wcześniej na adres bart3636@wp.pl 

 Zgłaszający , którzy w latach poprzednich nie uczestniczyli w zawodach organizowanych przez 

Victorię Kozy proszeni są o wcześniejsze podanie danych do rachunku. Informację należy przesłać na 

adres:  bart3636@wp.pl  

 

 

Dane do przelewu : Uczniowski Klub Sportowy VICTORIA KOZY  

43-340 Kozy ul. Pl.Ks. Karola Kochaja 1  

z dopiskiem: XI Pływackie Andrzejki w Gminie Kozy 

Beskidzki Bank Spółdzielczy nr konta 77 8111 0009 2001 0031 5423 0005 

 

 

 

7.  ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH: 

7.1. W klasyfikacji indywidualnej przewiduje się 6 grup wiekowych odpowiednio w kategoriach dziewcząt i 

chłopców: 2009 i młodsi, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 i starsi 

7.2. Każdy zawodnik ma prawo do dwóch startów indywidualnych oraz wyścigu dodatkowego (śladami 

Wojciecha Wojdaka 200 dowolny , 200 zmienny , 100 zmienny) i jednego startu w sztafecie  

7.3. W sztafetach 4 x 50m zmiennym startują dwie zawodniczki i dwóch zawodników w dowolnej kolejności. 

7.4. W sztafetach 4 x 50m zmiennym w każdej z kategorii wiekowych (wg tabeli poniżej) w miejsce 

zawodnika z danej kategorii wiekowej może startować zawodnik młodszy (nie dopuszcza się startu jednego 

zawodnika w sztafetach w dwóch rożnych kategoriach wiekowych). 

7.5. Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas bez podziału na kategorie wiekowe. 

 Zawodnicy zostaną rozstawieni na serie według czasów z rankingu europejskiego. 

 

8. ZASADY KLASYFIKACJI INDYWIDUALNEJ I DRUŻYNOWEJ: 

8.1. W poszczególnych kategoriach wiekowych przewiduje się dyplomy oraz medale za miejsca 1-3 w każdej 

konkurencji dziewcząt i chłopców. 

8.2. Dodatkowe nagrody za zwycięstwo w wyścigu (śladami Wojciecha Wojdaka) 

8.3. Puchar dla najlepszej zawodniczki i zawodnika w każdej z kategorii wiekowych za sumę punktów wg 

punktacji FINA uzyskanych w 2 najlepszych startach indywidualnych. 

8.4 Puchary dla 3 najlepszych drużyn wg punktacji drużynowej. Do klasyfikacji liczy się suma punktów (wg 

punktacji Fina) zdobytych przez najlepszych zawodników (za 2 starty indywidualne) w każdej z kategorii 

wiekowych kobiet i mężczyzn – punktuje maksymalnie 12 zawodników (6 kobiet i 6 mężczyzn). 

8.5. Dyplomy dla wszystkich uczestników w konkurencji sztafet. 

 

9. ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW:  

9.1. Zgłoszenie w ENTRY EDYTORZE bez kart startowych należy przesłać na adres e-mail: zawody@swimart.pl 

do wtorku 20.11.2018r. do godziny 20.00. 

9.2. Aktualne informacje dotyczące zawodów zamieszczane będą na stronie www.swimart.pl oraz 

www.megatiming.pl  

9.3. Po opublikowaniu potwierdzeń zgłoszeń lub listy zgłoszonych zawodników nie będzie możliwe 

dokonywanie korekty zgłoszenia za wyjątkiem ewentualnych skreśleń. Skreślenia możliwe do 22.11.2016 do 

godz. 18:00. Po tym terminie opłata startowa pobierana będzie zgodnie ze zgłoszeniem. 

mailto:bart3636@wp.pl
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9.4. Ilość zawodników spoza klubu VICTORIA KOZY ze względu na techniczne możliwości pływalni 

ograniczona jest do 250 osób, decyduje kolejność zgłoszeń!!! 

 

10. PROGRAM ZAWODÓW: 

rozgrzewka  godzina 8.15 dla dziewcząt – godzina 8.35 dla chłopców  

start godzina 9.00 

 

Lp. konkurencja 
2009 i 

młodsi 
2008 2007 2006 2005 

2004 i 

starsi 

1. 4 x50 zmienny MIX x x x 

2. 50 dowolny K x x x    

3. 50 dowolny M x x x    

4. 100 dowolny K    x x x 

5. 100 dowolny M    x x x 

6. 50 klasyczny K x x x    

7. 50 klasyczny M x x x    

8. 100 klasyczny K    x x x 

9. 100 klasyczny M    x x x 

10. 200 dowolny K       dod.     x x 

11. 200 dowolny M     dod.     x x 

12. 100 zmienny K       dod.  x x x   

13. 100 zmienny M     dod.  x x x   

14. 200 zmienny K       dod.     x x 

15. 200 zmienny M     dod.     x x 

16. 50 grzbietowy K x x x    

17. 50 grzbietowy M x x x    

18. 100 grzbietowy K    x x x 

19. 100 grzbietowy M    x x x 

20. 50 motylkowy K  x x x x x 

21. 50 motylkowy M  x x x x x 

 

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

11.1 Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu oraz 

Regulaminu zawodów. 

11.2. Podczas zawodów obowiązują przepisy PZP. 

11.3. Starty odbywać się będą seriami na czas, serie będą układane na podstawie czasów z rankingu 

europejskiego. 

11.4. Nie dopuszcza się dodatkowych startów zawodników poza konkursem. 

11.5. Na hali basenowej podczas rozgrzewki i zawodów ze startującymi zawodnikami danej drużyny może 

przebywać tylko trener. Pozostali zawodnicy powinni przebywać na hali sportowej na której będzie 

ustawiony telebim relacjonujący przebieg zawodów. 

11.6 Wraz z oddaniem zgłoszeń, zgłaszający klub zapewnia, że zgłoszeni do tych zawodów uczestnicy 

posiadają ważne badania lekarskie (karty zdrowia sportowca) oraz stosowne ubezpieczenie. 

11.7 Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw 
nieszczęśliwych wypadków 
11.8.W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów. 
11.9.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. 



11.10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach 
fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów. 
 
W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy i trenerzy biorący 
udział w zawodach organizowanych przez UKS Victoria Kozy wyrażają zgodę na udostępnienie danych 
osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, SEL, dekoracje) oraz poprzez 
udział czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie wyraża się zgodę na publikację i udostępnienie 
wizerunku zawodników i innych osób towarzyszących 
 
 

Serdecznie zapraszamy! 
 

 

PATRONAT MEDIALNY 


