
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "CENTRUM" w Wodzisławiu Śląskim 

44-300 Wodzisław Śląski 

ul. Bogumińska 8 

Profil na Facebooku: /mosirwodzislaw 
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1. Termin i miejsce zawodów: 
 
15 Grudzień 2019r. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "CENTRUM" w Wodzisławiu Śląskim 

44-300 Wodzisław Śląski 

ul. Bogumińska 8 
 

2. Cel Zawodów: 
 
Propagowanie zdrowego stylu życia. 

Upowszechnianie pływania jako sportu, który w wyjątkowy sposób wpływa na samopoczucie 

i kondycję fizyczną. 

Propagowanie zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa sportowego. 

Pokaz umiejętności pływackich zdobytych dzięki funkcjonowaniu krytej pływalni. 

 

3. Organizator:  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "CENTRUM" w Wodzisławiu Śląskim 

4. Uczestnictwo: 

Prawo startu w zawodach mają zawodniczki i zawodnicy w wieku od 18 lat  

Zawodniczki i zawodnicy muszą złożyć pisemne oświadczenie, że są zdrowi i startują na 

własną odpowiedzialność. 

Kategorie wiekowe: 

A: 18-29; 

B: 30-39; 

C: 40-49; 

D: 50 i starsi 

4. Program zawodów 

Zgłoszenie do 11.12.2019r.  ( Środa ) 

( konkurencje 1-11 w zaproszeniu Entry Editor – Splash / pliku Word) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

08.00 - 09.00 Rejestracje zawodników 

09.00 – 09.30 Rozgrzewka 

9.40 Uroczyste otwarcie zawodów 

9.50 Rozpoczęcie zawodów 



 

KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

1 50m Stylem Motylkowym 2 50m Stylem Motylkowym 

3 100m Stylem Grzbietowym 4 100m Stylem Grzbietowym 

5 100m Stylem Dowolnym 6 100m Stylem Dowolnym 

7 100m Stylem Klasycznym 8 100m Stylem Klasycznym 

9 200m Stylem Zmiennym 10 200m Stylem Zmiennym 

                11  4 x 50m Stylem Dowolnym  Mieszana OPEN 

 

 

5. Przepisy techniczne  
 

 Długość pływalni 25 m, 5 torów, temp. 27
0
C 

 Pomiar czasu – elektroniczny 

 Transmisja Internetowa Video Live  

 Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach. 

 Zawodnik nie ma prawa startu poza konkursem. 

 Zawodnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do startu w 

zawodach. 

 Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas. Serie zostaną ustalone wg 

zgłoszonych aktualnych czasów. Brak podanego czasu na karcie zgłoszeniowej (NT) 

powoduje rozstawienie zawodnika w ostatnich (najsłabszych) seriach. Podczas 

zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP.  

 Zawodnicy startują w kategoriach wiekowych zgodnie z niniejszym regulaminem. 

 Ilość zawodników mogących uczestniczyć w zawodach ograniczona jest do 200 

O starcie w zawodach decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń. 

 

TOR 6  JEST TOREM JEDNOKIERUNKOWYM PRZEZNACZONYM NA 

SKOKI STARTOWE DO WODY. SKOKI DO WODY W INNYCH 

MIEJSCACH SĄ NIEDOPUSZCZALNE POD GROŹBĄ WYKLUCZENIA Z 

ZAWODÓW!!! 

6. Zgłoszenia: 

 

 Zaproszenie w edytorze zgłoszeń  SPLASH Entry Edytor lub w formie Word  

 

Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełna datę 

urodzenia (dd/mm/rrrr), nazwę klubu, dystans i konkurencje, najlepszy wynik. 

 

Obowiązuje zgłoszenie z programu Entry Edytor – Splash 

na adres poczty e-mail: W.Szulc1@interia.pl 

 

UWAGA : Terminy zgłoszeń do dnia 11.12.2019 ( Środa ) do godziny 22.00 

Wszystkie zgłoszenia do zawodów po terminie nie będą przyjmowane !!! 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, organizator zastrzega sobie prawo do 

ograniczenia ilości zawodników. 

Łącznie organizator może przyjąć Kategoria 

200 zawodników 
 

Lista startowa zostanie umieszczona na stronie:  www.megatiming.pl  

w dniu 14.12.2019 po godz. 12.00 

Wyniki będą publikowane na bieżąco w Internecie na stronie  www.megatiming.pl 
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Skreślenia zawodników można dokonywać do dnia 13.12.2019 r. do godziny 12:00 

 Po opublikowaniu w Internecie listy zgłoszonych zawodników zmiany mogą być dokonane 

wyłącznie na odprawie technicznej i dotyczyć: 

 wycofania zawodnika z konkurencji 

 wpisania na miejsce wycofanego zawodnika w tej samej konkurencji innego reprezentanta 

tego samego klubu 

 

8. Nagrody 
1. Zwycięzcy w poszczególnych konkurencjach otrzymają dyplomy i medale za 3 

pierwsze miejsca. 

2. Trzy pierwsze zespoły w klasyfikacji punktowej zostaną nagrodzone pucharami. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości nagród w miarę pozyskania 

sponsorów. 

4. Szczegóły o losowanych nagrodach, będą podawane w aktualizacji komunikatu. 

5. Najlepsza zawodniczka / zawodnik w poszczególnych kategoriach w kategorii za 

sumę dwóch startów wg. tabel wielobojowych otrzyma nagrody rzeczowe, w 

przypadku równej liczby punktów o kolejności decyduje najwartościowszy wynik. 
 

 

6. Zasady finansowania 
 

Koszty uczestnictwa pokrywają kluby - opłata startowa wynosi 30 zł od zawodnika, płatna na konto 

do dnia 13.12.2019, po tym terminie opłata wzrasta do 50 zł.  

Lista Startowa - Gratis 

 

Zgłaszający proszeni są o wcześniejsze podanie danych do faktury. Informację należy przesłać 

na adres: i.gornik@mosir.wodzislaw-slaski.pl do 11 grudnia,  numer kontaktowy: 512070794 lub 

501 605 455  

 

Prosimy również o okazanie potwierdzenia wpłaty w dniu zawodów lub przesłanie na maila    

i.gornik@mosir.wodzislaw-slaski.pl  

Dane do przelewu:  

Młodzieżowy Klub Piłkarski 
Odra Centrum Wodzisław Śląski  

Numer Konta: 88 8468 0000 0010 0027 4687 0001 

*w tytule przelewu należy wpisać: Zawody Pływackie.  

Imię i Nazwisko lub Klub Sportowy.” 

10. Biuro zawodów 
Kryta pływalnia „Manta” – os. 1 Maja 16c, 44-300 Wodzisław Śląski  

11. Postanowienia końcowe: 

 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. 

 Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw 

wypadków. 

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

 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  
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 Zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację przez rodziców , uczestników zawodów oraz 

trenerów postanowień zawartych w niniejszym komunikacie oraz wyrażenie zgodę na 

nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizatorów, wykorzystywanie 

zdjęć, filmów na potrzeby zawodów, w tym zamieszczanie wyników z danymi osobowymi 

uczestników zawodów na stronie internetowej www.megatiming.pl, a także portalach 

społecznościowych i w prasie - Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne o ochronie danych) 

(Dz.Urz.UE.L NR 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”. 

 

10.Kontakt z organizatorem 

 
Bogdan Bojko tel. 501 605 455 

Ireneusz Górnik tel. 512 070 794  

Zgłoszenia , lista startowa , wyniki: 
Wojciech Szulc tel. 793 252 566 

 

 


