I Mikołajki Pływackie Olimpijczyk
Kraków
Kraków, 4 grudnia 2021

Główny Organizator Zawodów

Partnerzy Wspierający Zawody

1.

TERMIN ZAWODÓW: 4 grudnia 2021 - SOBOTA
 Rejestracja zawodników od godziny 07:30-09:00.
 Rozgrzewka – 08:30 (dziewczęta 08:30,chłopcy 09:00)
 Uroczyste otwarcie zawodów godzina - 09:40
 Losowanie nagród niespodzianek 09:45
 Zawody – 10:00
 Szacowany czas zakończenia imprezy 15:00
 Szczegółowy harmonogram zostanie podany po zamknięciu list zgłoszeniowych

2.

MIEJSCE ZAWODÓW
 Kryta Pływalnia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich
Olimpijczyków al. Kijowska 8, 30-079 Kraków
 Wejście na obiekt jest od ulicy Chocimskiej

3.

CEL ZAWODÓW
 Popularyzacja pływania
 Integracja środowiska pływackiego
 Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w rywalizacji sportowej
 Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym zwróceniem uwagi
na rozwój zainteresowań pływackich
 Nagroda dla dzieci za ich pracę i systematyczność
 Wydarzenie promujące rodzinne spędzenie czasu na sportowo

4.

INFORMACJE TECHNICZNE
 Pływalnia 25m: 6 torów, temperatura wody: 27°C
 Pomiar czasu: elektroniczny
 Transmisja z zawodów live
 Zawody rozgrywane są seriami na czas

5.

ORGANIZATOR ZAWODÓW
 Stowarzyszenie Olimpijczyk Kraków

6.

PATRONAT: Małopolski Okręgowy Związek Pływacki

7.

KIEROWNICTWO ZAWODÓW: Paulina Kujawa 504-587-722

8.

ZASADY FINANSOWANIA
 Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny
 Opłata startowa dla członków Stowarzyszenia Olimpijczyk Kraków wynosi 10 PLN płatna
przelewem
 Opłata startowa dla pozostałych zgłoszonych zawodników wynosi 50 PLN płatna przelewem
 Dane do przelewu:
STOWARZYSZENIE "OLIMPIJCZYK KRAKÓW"
ul. Ślusarska 6/11, 30-710 Kraków
nr. konta bankowego mBank: 46 1140 2004 0000 3202 8159 5384
W tytule przelewu należy wpisać “Zawody - Imię i Nazwisko lub Nazwę Klubu”
Opłatę startową należy dokonać do 02.12.2021 r. Potwierdzenie przelewu należy przedstawić
organizatorom w dniu zawodów w biurze zawodów.
 Bezpłatna lista startowa w formacie *.pdf do pobrania ze strony www.livetiming.pl oraz
www.swimart.pl

9.

ZASADY UCZESTNICTWA
 Zawody rozgrywane są seriami na czas, wyniki podawane są w kategoriach wiekowych
 W zawodach mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia Olimpijczyk Kraków
 W zawodach mogą wziąć udział kluby pływackie z Małopolskiego Okręgowego Związku
Pływackiego. Zawodnicy zgłaszani do zawodów muszą mieć status aktywny w systemie SEL
 W zawodach mogą wziąć udział szkółki pływackie
 W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy niepełnosprawni, którzy będą podlegać pod odrębną
klasyfikacje medalową
 W zawodach mogą wziąć udział mastersi, rodzice, triathloniści startując w jednej konkurencji z
podziałem na odrębną klasyfikacje kobiet i mężczyzn
 Rozstawienie serii od najwolniejszej do najszybszej

10. PODZIAŁ NA KATEGORIE WIEKOWE
 Kategoria I:2015 i młodsi prawo startu 1 raz + start w sztafecie rodzinnej
 Kategoria II:2014 prawo startu 1 raz + start w sztafecie rodzinnej
 Kategoria III: 2013-2012 prawo startu 2 razy + start w sztafecie rodzinnej
 Kategoria IV: 2011-2010 prawo startu 2 razy + start w sztafecie rodzinnej
 Kategoria V: 2009-2008 prawo startu 2 razy + start w sztafecie rodzinnej
 Kategoria VI: 2007 i starsi prawo startu 2 razy + start w sztafecie rodzinnej
 Kategoria Niepełnosprawni: prawo startu 1 raz + start w sztafecie rodzinnej
 Kategoria Triathlon : prawo startu 1 raz + start w sztafecie rodzinnej
 Kategoria Masters, Rodzic: prawo startu 1 raz + start w sztafecie rodzinnej

11. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW
 W systemie SEL należy zgłosić zawodników 2011 i starsi. Zawodnicy zgłaszani do zawodów
muszą mieć status aktywny w systemie SEL: https://l2.polswim.pl/zawody/zgloszenia/145985
 Zgłoszenie szkółek pływackich należy zgłosić przez edytor LXF. Zgłoszenia zawodników 9 lat
i młodsi, zawodników niepełnosprawnych oraz zawodników masters/rodziców przez edytor lxf)
 Zgłoszenie zawodników niepełnosprawnych należy zgłosić przez edytor LXF. Wygenerowany plik
należy przesłać na adres zawody@swimart.pl
 Termin zgłoszeń upływa we wtorek 30 listopada 2021 o godzinie 22:00
 Skreślenia bez ponoszenia opłaty startowej możliwe do 02 grudnia 2021 do godziny 22:00.
Skreśleń należy dokonywać mailowo na adres: zawody@swimart.pl
 Wyniki z zawodów i transmisja live dostępne będą na stronie www.livetiming.pl oraz
www.swimart.pl
12. 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.

13. NAGRODY
 Paczka od Świętego Mikołaja dla każdego uczestnika
 Losowanie nagród wśród wszystkich uczestników
 Losowanie nagrody wśród trenerów Olimpijczyk Kraków. Fundatorem nagrody jest trenerka
Paulina Kujawa, która nie bierze udziału w losowaniu.
 Losowanie nagrody wśród rodziców startujących indywidualnie w zawodach
 Okazjonalne medale i dyplomy za zajęcie miejsc I - III w każdej indywidualnej konkurencji
i kategorii wiekowej
 Dyplomy za miejsca IV – VI w każdej indywidualnej konkurencji i kategorii wiekowej
 PUCHAR PRZECHODNI dla najszybszej sztafety rodzinnej w klasyfikacji OPEN.
 PUCHAR DLA NAJMŁODSZEJ SZTAFETY RODZINNEJ w klasyfikacji OPEN
 Dyplomy dla zespołów sztafetowych za zajęcie miejsc I – VI

14. PROGRAM ZAWODÓW
BLOK I
L.p.
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17

KONKURENCJA
25m z przyborem
25m st. motylkowym
25m st. grzbietowym
50m st. klasycznym
50m st. dowolnym
25m st. grzbietowym
25m st. dowolnym
25m st. klasycznym
2x25m sztafeta rodzeństw

K/M
K/M
K/M
K/M
K/M
K/M
K/M
K/M
K/M
MIX

L.p.
18-19
20-21
22-23
24-25
26-27
28-29
30-31
32-33

KONKURENCJA
50m st. motylkowym
50m st. klasycznym
50m st. dowolnym
100m st. motylkowym
50m st. grzbietowym
200m st. dowolnym
100m st. grzbietowym
100m st. zmiennym

K/M
K/M
K/M
K/M
K/M
K/M
K/M
K/M
K/M

L.p.
34
35-36
37-38
39-40

KONKURENCJA
2x25m sztafeta rodzinna
400m st. dowolnym
50m st. klasycznym
50m st. dowolnym

K/M
MIX
K/M
K/M
K/M

KATEGORIE WIEKOWE
6 lat i młodsi
zawodnicy niepełnosprawni OPEN
zawodnicy niepełnosprawni OPEN
zawodnicy niepełnosprawni OPEN
zawodnicy niepełnosprawni OPEN
7 lat

8 – 9 lat
8 – 9 lat
8 – 9 lat

OPEN

BLOK II
KATEGORIE WIEKOWE
10 – 11 lat
10 – 11 lat
10 – 11 lat

12 – 13 lat
12 – 13 lat
12 – 13 lat
12 – 13 lat
12 – 13 lat

14 lat i starsi
14 lat i starsi
14 lat i starsi

14 lat i starsi
14 lat i starsi

BLOK III
KATEGORIE WIEKOWE
OPEN
Wyścig triathlonistów OPEN
25 – 49 lat
25 – 49 lat

50 lat i starsi
50 lat i starsi

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 Zawody rozgrywane są bez udziału publiczności
 Zawody zostaną przeprowadzone według aktualnych procedur bezpieczeństwa
przeprowadzania zawodów pływackich w związku z COVID-19 opracowanych przez PZP i
MOZP
 Każdy uczestnik zawodów musi podpisać oświadczenie COVID, zbiorczą informację odnośnie posiadania
oświadczeń zawodników i trenerów danego klubu należy przekazać w biurze zawodów
 Na zawodach mają prawo przebywać tylko zawodnicy, trenerzy obsługa zawodów i zaproszeni goście
 Wszystkich uczestników obowiązują maseczki podczas trwania zawodów za wyjątkiem startów
 W przypadku zmiany regulacji dotyczących obostrzeń związanych z pandemią wirusa COVID
organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
o odwołania zawodów
o ograniczenia ilości zawodników biorących udział w zawodach
o zmiany formuły rozgrywania zawodów
o zmiany programu czasowego zawodów
 Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu
 Organizator zastrzega prawo zmian w programie zawodów
 Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu
oraz zgodą na przetwarzanie wizerunku uczestników przez organizatorów (fotografowanie i
filmowanie).
Ze sportowym pozdrowieniem Organizatorzy i Mikołaj!

