1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
Niedziela, 12 grudnia 2021 roku.
Basen Camena, 32-050 Skawina ul. Żwirki i Wigury 11.
2. INFORMACJE TECHNICZNE
Basen kryty 25m, 6 torów. Temperatura wody 270C. Pomiar czasu ręczny
Mały basen 12,5 m, trzy tory. Temperatura wody 310C. Pomiar czasu ręczny.
3. ORGANIZATOR
Klub Sportowy OPTIMA Skawina
Centrum Kultury i Sportu w Skawinie (współorganizator)
4. HONOROWY PATRONAT
ŚWIĘTY MIKOŁAJ !!!
5. KIEROWNICTWO ZAWODÓW
Naczelnik zawodów: Piotr Przywara tel. 606262218
Zgłoszenia: Artur Żak tel. 501689458
6. CELE ZAWODÓW
Rozpowszechnianie i rozwijanie zainteresowań i umiejętności pływackich wśród dzieci i młodzieży
Wdrażanie do rywalizacji sportowej, poprzez udział w zawodach pływackich.
Propagowanie pływania jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny rozwój zdolności ruchowych człowieka.
Promowanie Miasta i Gminy Skawina.
Projekt współfinansowany ze środków budżetu Gminy Skawina.
7. ZASADY UCZESTNICTWA I PROGRAM ZAWODÓW:
Uroczyste otwarcie 8.30.
BLOK I
Rozgrzewka dziewcząt i chłopców 8.35-8.50
Rozpoczęcie I bloku zawodów 9.00
KONKURENCJA
12,5m st. Dowolnym
12,5m st. Grzbietowym

K/M
K/M
K/M

2016 i młodsi
2016 i młodsi

KATEGORIE WIEKOWE (rocznik)
2015
2015

2014
2014

BLOK II
Rozgrzewka dziewcząt 11.00-11.15
Rozgrzewka chłopców 11.15-11.30
Rozpoczęcie I bloku zawodów 11.30
KONKURENCJA
25 m st. Dowolnym
25m st. Grzbietowym
25m st. Klasycznym

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

KATEGORIE WIEKOWE (rocznik)
2014 młodsi
2013
2012
2014 młodsi
2013
2012
2012 i młodsi
2011

2011
2011

BLOK II
Rozgrzewka dziewcząt 14.00-14.15
Rozgrzewka chłopców 14.15-14.30
Rozpoczęcie I bloku zawodów 14.30
KONKURENCJA
K/M
KATEGORIE WIEKOWE (rocznik)
50 m st. Dowolnym
K/M
2010
2009
2008-2007
2006 i starsi
50m st. Grzbietowym
K/M
2010
2009
2008-2007
2006 i starsi
50m st. Klasycznym
K/M
2010
2009
2008-2007
2006 i starsi
50m st. Motylkowym
K/M
2010-2009
2008 i starsi
Każdy uczestnik zawodów może startować wyłącznie w dwóch konkurencjach indywidualnie w swojej kategorii wiekowej
Limit zgłoszeń to 300 osób.
Dekoracje zawodników, którzy zajęli w swoich kategoriach miejsca I-III, odbędą się bezpośrednio po zakończeniu
poszczególnych bloków zawodów.
8. ZASADY FINANSOWANIA:
Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy zawodów.
Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
Opłata startowa wynosi 30zł od każdego zgłoszonego zawodnika wpłacana gotówką w dniu zawodów. Kluby wnoszą opłatę
zbiorczo za wszystkich zgłoszonych zawodników. Opłata startowa jest naliczana wg ilości zawodników zgłoszonych po
terminie skreśleń. Opłata startowa nie ulega zwrotowi.
9. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW
Zgłoszenia należy dostarczyć na adres poczty elektronicznej: zawody@swimart.pl w terminie do: 7 grudnia 2021 do godz.
20.00 .
Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika,
pełną datę urodzenia DD/MM/RRRR, numer licencji (jeżeli posiada), nazwę klubu, dystans i konkurencje oraz najlepszy
wynik uzyskany w ostatnich 12 miesiącach (jeżeli posiada) .
Zgłoszenia tylko w formie elektronicznej (wygenerowany plik lxf) (wszystkie potrzebne materiały do pobrania na:
www.swimart.pl). Skreślenia bez pobierania opłaty startowej możliwe do piątku 10 grudnia 2021 do godz. 20.00.
Informacje o zawodach, a także wyniki będą dostępne na stronie: www.swimart.pl Po opublikowaniu potwierdzenia
zgłoszenia lub listy zgłoszonych zawodników nie będą możliwe żadne zmiany za wyjątkiem skreśleń. Papierowe listy
startowe nie będą dostępne. Listę startowa w formacie pdf będzie można pobrać ze strony www.swimart.pl
10. NAGRODY:
Każdy uczestnik otrzymuje pakiet mikołajkowy. Kluby pakiety otrzymują zbiorczo dla wszystkich swoich zawodników po
wniesieniu opłaty startowej.
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych za miejsca I – III otrzymują medale.
11. REGULAMIN ZAWODÓW
Zgłoszenie zawodnika do udziału w zawodach jest równoznaczne z akceptacją w/w punktów komunikatu oraz regulaminu
Basenu „Camena”.
PUBLICZNOŚĆ (RODZICE) nie mogą przebywać na terenie basenu Camena podczas trwania zawodów. Na trybuny będą mogli
wejść tylko trenerzy zgłoszeni mailowo (optimaskawina@gmail.com) do 10.12.2021 godzina 20:00. Konieczne jest podanie
imion i nazwisk trenerów. Klub może zgłosić maksymalnie 1 trenera jeżeli zgłasza 1-4 zawodników, 2 trenerów przy
zgłoszeniu 5-15 zawodników, 3 trenerów powyżej 15 zawodników.
Osoba zgłaszająca może zgłosić TYLKO zawodników, których opiekun prawny wyraził pisemną zgodę na przetwarzanie
danych zgodnie z RODO; w szczególności publikowanie wyników, robienie zdjęć podczas zawodów i publikowanie ich na
stronach internetowych i w mediach w celach promocyjnych zawodów. Najpóźniej w dniu zawodów
rodzic/opiekun/trener ma obowiązek przekazania organizatorowi oświadczenie: o posiadanych badaniach lekarskich
zawodników, bądź braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach. O zapoznaniu i stosowaniu się zawodników
do aktualnych wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia związanych z epidemią COWID-19. Posiadanych zgód
rodziców/prawnych opiekunów na udział zawodników w zawodach.

Za dyscyplinę i porządek zawodników w czasie trwania rozgrzewki oraz zawodów odpowiedzialni są rodzice/prawni
opiekunowie trenerzy lub kierownicy drużyn.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty programu czasowego zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia limitu ilości zawodników uczestniczących w zawodach,
podporządkowując się do aktualnych obostrzeń związanych z COWID-19 lub z innych przyczyn. Wówczas o udziale w
zawodach decyduje kolejność zgłoszeń.
Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia list zgłoszeniowych – po wyczerpaniu limitu zgłoszeń.
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność jego wpłynięcia (data, godzina).
Wejście na widownię wyłącznie w obuwiu zamiennym.
Organizator zawodów nie ubezpiecza zawodników od NNW.
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom imprezy. W sprawach nie objętych regulaminem
decyduje organizator zawodów.
12. SPRAWY ORGANIZACYJNE:
W bloku I i II (w młodszych rocznikach) dopuszcza się pływanie z przyborem.
Zawody przeprowadzane są seriami na czas, bez podziału na kategorie wiekowe.
Po zakończeniu każdej konkurencji zostaną ogłoszone wyniki z podziałem na kategorie wiekowe.
Tor 6 podczas rozgrzewki jest torem jednokierunkowym przeznaczonym wyłącznie na skoki do wody.
Skoki do wody w innych miejscach, bądź niewłaściwe zachowanie podczas rozgrzewki lub zawodów grozi wykluczeniem
zawodnika ze startu.
Nie dopuszcza się startów pozaregulaminowych w poszczególnych blokach zawodów.
Wiek uczestników zawodów rozpatrujemy rocznikowo.
Zawody mają charakter amatorski, wyniki zawodów nie będą uwzględniane w rankingu.
Na terenie basenu Camena mogą znajdować się wyłącznie zawodnicy zgłoszeni wg listy startowej do konkretnego
bloku oraz ich opiekunowie zgłoszeni wcześniej mailowo.
13. KONTAKT:
Klub Sportowy OPTIMA Skawina – Piotr Przywara tel. 606 262 218 mail: optimaskawina@gmail.com oraz
www.optimasport.pl
Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, Dział Sportu i Rekreacji, tel. 12 256 95 60 wew. 21, e-mail: camena@ckis.pl oraz
www.ckis.pl

