
4. Organizator zawodów:

 

· wieliczkaCity.pl
· livetiming.pl

· w zawodach maja prawo startu zawodnicy z rocznika 2008 i młodsi.

Zawody rozgrywane są zgodnie z Regulaminem Pucharu Solnego Miasta. Zachęcamy do 
zapoznania się z regulaminem - dostępny jest na www.swimart.pl oraz 
www.klubplywacki.solnemiasto.org .

· Stowarzyszenie Solne Miasto Wieliczka

6. Zasady uczestnictwa:

· każdy zawodnik może startować w maksymalnie trzech konkurencjach  (oraz 
sztafetach, jeżeli sztafety klubu uzyskały kwalifikację). 

3. Informacje techniczne:

5. Patronat medialny:
 

· W konkurencjach RACE, pierwszeństwo startu mają zawodnicy zakwalifikowani 
zgodnie z regulaminem, a następnie rezerwowi.
Lista zawodników zakwalifikowanych (oraz rezerwowych) do konkurencji RACE zostanie 
opublikowana do 28.09.2021(wtorek) 

· 2 października 2021 (sobota)

· Naczelnik zawodów – Wojciech Kot  tel. 606 114 904
· Zgłoszenia – Artur Żak e-mail: zawody@swimart.pl

· Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne Solne Miasto w Wieliczce, ul. Tadeusza 
Kościuszki 15;

2. Kierownictwo zawodów: 

KOMUNIKAT  
PUCHARU SOLNEGO MIASTA, FINAŁ (runda III)

1. Termin i miejsce zawodów:

 

Rozgrzewka dla zawodników 10-letnich i starszych odbędzie się po zakończeniu 
konkurencji zawodników 9-
letnich i młodszych

7. Program zawodów:.
8:00 Rozgrzewka dla zawodników 9-letnich i młodszych

Nagrody za 3 rundy łącznie: 
Medale za miejsca I-III w każdej konkurencji indywidualnej. 

Puchar z soli dla najlepszego zawodnika i zawodniczki oraz statuetki za miejsca II-VI  w 
każdej kategorii wiekowej, za sumę  punktów FINA z pięciu startów (minimum dwoma 
stylami ). 
Statuetki dla finalistów wyścigów w formule RACE.

· skład sztafet należy zgłosić do 29.09.2021  (środa) do godz. 20:00 na  
zawody@swimart.pl

8. Zgłoszenia do zawodów:
· osoba zgłaszająca zawodników możę zgłosić  TYLKO zawodników, których 
opiekun prawny wyraził zgode na przetwarzanie danych zgodnie z RODO,  w 
szczególności publikowanie wyników , robienie zdjęć podczas zawodów  i publikowanie 
ich na stronach www i w mediach  w celach promocyjnych Pucharu Solnego Miasta oraz 
działalności Klubu Pływackiego Solne Miasto Wieliczka

* maksymalna suma wieku 48 lat,według roku urodzenia, uczestników jednej płci, zaleca 
się wystawianie zawodników w kolejności od najmłodszego do najstarszego

· zgłoszeń zawodników do II BLOKU (rocznika 2011-2008) należy dokonywać przez 
SEL  

· zgłoszenia zawodników do I BLOKU (rocznika 2012 i młodszych) muszą być 
przygotowane w edytorze zgłoszeń SPLASH Entry Editor. Wygenerowany plik lxf należy 
przesyłać na adres: zawody@swimart.pl .

· Zawodników rezerwowych, chcących wziąć udział w wyścigu RACE, należy zgłosić 
w czterech konkurencjach oraz wysłać maila na zawody@swimart.pl do 27.09.2021 
(poniedziałek) z informacją z której konkurencji skreślić zawodnika, jeżeli zwolni się 
miejsce w konkurencji RACE. 

· skreślenia, bez pobierania opłaty startowej, będą akceptowane do 29.09.2021  
(środa) do godz. 20:00  (opłata za wyścigi RACE i SZTAFETY jest bezzwrotna) 

· SZTAFETY i wyścigi w formule RACE: prawo startu ma sześciu zawodników i 
sześć sztafet zgodnie z regulaminem. 
· termin zgłoszeń upływa 27.09.2021 (poniedziałek) do godziny 22:00 

ul. Tadeusza Kościuszki 15   32-020 Wieliczka

· Załącznik nr 1. do Regulaminu COVID 19 (wypełniony skan lub zdjęcie), należy 
dołączyć do zgłoszenie w SEL

Bank Spółdzielczy w Wieliczce o nr: 15 8619 0006 0010 0201 0201 0001

Nagrodzony zostanie najmłodszy uczestnik. 

9. Zasady finansowania:
· opłata startowa 40zł od zgłoszonego zawodnika, 10 zł od zgłoszonej sztafety oraz 
50zł od zgłoszonego klubu,  należy zapłacić przelewem bankowym do 29.09.2021  (środa)

W tytule "PSM" +klub + liczba zawodników + liczba sztafet np. "PSM Solne Miasto 
Wieliczka 40 zawodników 3 sztafety"
· po terminie opłata startowa będzie przyjmowana gotówką przed rozgrzewką, w 
wysokości 50zł  od zgłoszonego zawodnika, 20zł od sztafety oraz 50 zł opłata klubowa
10.  Nagrody

Stowarzyszenie Solne Miasto Wieliczka 

Nagrody za III rundę:
Statuetka dla najlepszego zawodnika i zawodniczki w każdej kategorii wiekowej za sumę  
punktów FINA z dwóch startów (dwoma stylami ). 

SPONSORZY

ul. Szpunara 1A, 32-020 Wieliczka
tel. 533-363-005

FOTOWOLTAIKA

NAFTO






