
  

XII MISTRZOSTWA KOŁOBRZEGU W PŁYWANIU 
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Regulamin zawodów 
 

I.      Termin i miejsce zawodów              

Zawody odbędą się w dniach 12-13 grudnia 2020 roku (sobota, niedziela):  

I Blok – 12.12.2020 godz. 10:00, roczniki 2011 i młodsze, 

II Blok – 13.12.2020 godz. 10:00, roczniki 2010 i starsi, 

na pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu; ul. Łopuskiego 38 

 

II.      Organizator zawodów 

Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg; www.mkp.kolobrzeg.pl 

Urząd Miasta Kołobrzeg; www.kolobrzeg.pl 

 

III. Dane techniczne pływalni 

Długość: 25 m 

Ilość torów: 6 

Temperatura: wody 27,5 
o
C 

Pomiar czasu elektroniczny 

 

IV.      Cel zawodów                      

Upowszechnianie sportu pływackiego dzieci i młodzieży. 

Wyłonienie utalentowanych uczestników mających predyspozycje do uprawiania pływania. 

Promocja miasta Kołobrzeg i obiektów MOSiR. 

 

V.      Uczestnictwo                         

 W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy z roczników 2013 i młodsi, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 

2007, 2006 zgłoszeni przez Kluby, Szkółki Pływackie, Szkoły, Przedszkola.  

http://www.mkpkolobrzeg.pl/
http://www.kolobrzeg.pl/


 Zgłaszając się do zawodów opiekun zawodnika oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań 

zdrowotnych do brania udziału w zawodach pływackich – zobowiązany jest dostarczyć podpisane 

oświadczenie w związku z pandemią wirusa COVID-19 (załącznik do komunikatu). 

 Ilość miejsc ograniczona do 250 osób w każdym bloku, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Do jednego bloku klub może zgłosić max. 40 zawodników. 

 

Konkurencje i podział na roczniki: 

1. Rocznik 2013 i młodsze -  25 m z przyborem (deską), 25 m stylem grzbietowym 

     25 m klasycznym                   25 m dowolnym 
 

2. Rocznik 2012    -    25 m  stylem grzbietowym,  25 m stylem dowolnym, 

       25 m klasycznym 

       

3. Rocznik 2011 -   25 m stylem grzbietowym,  25 m stylem dowolnym, 

25 m stylem klasycznym, 

 

4. OPEN rocznik 2011 i młodsze –  25 m stylem motylkowym 

 

5. Roczniki 2011 i młodsze               4x25 sztafeta mieszana dowolna konfiguracja stylem dowolnym  

(np. 4 chłopców, 4 dziewczynki, 1 chłopiec i 3 dziewczynki) 

 

6. Rocznik 2010     50 m stylem motylkowym,  50 m stylem grzbietowym,  

50 m stylem klasycznym,  50 m stylem dowolnym,  

100 m stylem klasycznym,  100 m stylem dowolnym, 

100 m stylem grzbietowym  

 

7. Rocznik 2009     50 m stylem motylkowym,  50 m stylem grzbietowym,  

50 m stylem klasycznym,  50 m stylem dowolnym,  

100 m stylem klasycznym,  100 m stylem dowolnym,  

100 m stylem grzbietowym 

 

8. Rocznik 2008     50 m stylem motylkowym,  50 m stylem grzbietowym,  

50 m stylem klasycznym,  50 m stylem dowolnym,  

100 m stylem klasycznym,  100 m stylem dowolnym, 

100 m stylem grzbietowym 

 

9. Rocznik 2007   50 m stylem motylkowym,  50 m stylem grzbietowym,  

50 m stylem klasycznym,  50 m stylem dowolnym,  

100 m stylem klasycznym,  100 m stylem dowolnym,  

100 m stylem grzbietowym 

 

10. Roczniki 2006   50 m stylem motylkowym,  50 m stylem grzbietowym, 

50 m stylem klasycznym,  50 m stylem dowolnym,  

100 m stylem klasycznym,    100 m stylem dowolnym 

100 m stylem grzbietowym   

 

11. OPEN 2010 i starsi –   200 m stylem dowolnym (po 3 serie dziewcząt i chłopców) 

 

 

VI. Sposób przeprowadzenia zawodów 

Seriami na czas. O kolejności zajętych miejsc decydują wyniki czasowe. 

Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach w każdym bloku + OPEN i Sztafeta. 

Rozstawienie zawodników w poszczególnych seriach nastąpi na zasadach ogólnych. 



 

VII.      Zgłoszenia do zawodów   

Zgłoszenie powinno być wykonane w programie Splash ( do pobrania ze strony www.megatiming.pl). 

Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 grudnia 2020 r. godz. 20:00  na e-mail: 

 michal.derewecki@gmail.com 

 

Poprawki, wykreślenia przyjmowane są do dnia 09 grudnia do godz. 20:00. Po tym terminie zostaną 

opublikowane listy startowe i żadne zmiany nie będą możliwe. 

 

VIII. Program zawodów 

 

Blok I - Sobota 12.12.2020 r. 10:00 

Godz. 9:00     Rozgrzewka zawodników 

Godz. 9:50     Zbiórka wszystkich zawodników i otwarcie zawodów 

Godz. 10:00   Rozpoczęcie konkurencji 

Godz. 15:00   Zakończenie pierwszego dnia zawodów 

 

Nr Kobiety Roczniki startujące Nr Mężczyźni Roczniki startujące 

1. 25 m z przyborem 2013 i mł. 2. 25 m z przyborem 2013 i mł. 

3. 25 m stylem grzbietowym  2011, 2012, 2013 i mł. 4. 25 m stylem grzbietowym 2011, 2012, 2013 i mł. 

5. 25 m stylem klasycznym 2011, 2012, 2013 6. 25 m stylem klasycznym 2011, 2012, 2013 

7. 25 m stylem dowolnym 2011, 2012, 2013 8. 25 m stylem dowolnym 2011, 2012, 2013 

9. 25 m stylem motylkowym OPEN - 2011 i mł. 10. 25 m stylem motylkowym OPEN - 2011 i mł. 

11. Sztafeta 4 x 50 m stylem dowolnym mieszana  2011, 2012, 2013 

 

Blok II - Sobota 13.12.2020 r. 10:00 

Godz. 9:00     Rozgrzewka zawodników 

Godz. 9:50     Zbiórka wszystkich zawodników i otwarcie zawodów 

Godz. 10:00   Rozpoczęcie konkurencji 

Ok.godz.15:00   Zakończenie drugiego dnia zawodów 

 

Nr Kobiety Roczniki startujące Nr Mężczyźni Roczniki startujące 

12. 50 m stylem dowolnym 2010, 2009, 2008, 2007, 

2006 
13. 50 m stylem dowolnym 2010, 2009, 2008, 2007, 

2006 

14. 100 m stylem klasycznym 2010, 2009, 2008, 2007, 

2006 
15. 100 m stylem klasycznym 2010, 2009, 2008, 2007, 

2006 

16. 50 m stylem grzbietowym 2010, 2009, 2008, 2007, 

2006 
17. 50 m stylem grzbietowym 2010, 2009, 2008, 2007, 

2006 

18. 100 m stylem dowolnym 2010, 2009, 2008, 2007, 

2006 
19. 100 m stylem dowolnym 2010, 2009, 2008, 2007, 

2006 

20. 50 m stylem motylkowym 2010, 2009, 2008, 2007, 

2006 
21. 50 m stylem motylkowym 2010, 2009, 2008, 2007, 

2006 

22. 100 m stylem grzbietowym 2010, 2009, 2008, 2007, 

2006 
23. 100 m stylem grzbietowym 2010, 2009, 2008, 2007, 

2006 

24. 50 m stylem klasycznym 2010, 2009, 2008, 2007, 

2006 
25. 50 m stylem klasycznym 2010, 2009, 2008, 2007, 

2006 

26. 200 m stylem dowolnym OPEN – 2010-2006 27. 200 m stylem dowolnym OPEN – 2010-2006 

 

IX.      Nagrody                           

Zawodnicy otrzymują: 

W I bloku - medale za miejsca I-III. Dyplomy otrzymują wszyscy zawodnicy. 

W II i III bloku medale za miejsca I-III i dyplomy za miejsca I-VI w każdej konkurencji i kategorii wiekowej. 

 

http://www.megatiming.pl/
mailto:michal.derewecki@gmail.com


W konkurencji sztafetowej drużyny otrzymują puchar i dyplomy za trzy pierwsze miejsca. 

 

Konkurencja OPEN 200 m stylem dowolnym, nagroda finansowa:  
 

1 miejsce - 300,00 zł brutto,  

2 miejsce - 200,00 zł brutto,  

3 miejsce - 100,00 zł brutto.  
 

Oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. 

 

Organizator zastrzega sobie możliwość wręczenia dodatkowych nagród. 

 

X. Zasady finansowania 

Koszty zawodów pokrywają organizatorzy. 

Opłata startowa wynosi 35,00 zł od zgłoszonego zawodnika zgodnie z opublikowaną listą startową. 

Płatna przed zawodami przelewem na konto MKP Kołobrzeg:  

PEKAO S.A. O/Kołobrzeg  15 1240 6508 1111 0010 7919 9819 do dnia 10 grudnia do godz. 24:00. 

 

XI.      Postanowienia końcowe                      

a. Na zawodach obowiązują przepisy FINA i PZP. 

b. Zgłaszając się do zawodów zawodnicy i trenerzy oświadczają, że ich wizerunek może zostać 

wykorzystany w mediach i folderach 

c. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Sędzia Główny w porozumieniu  

z organizatorami. 

d. Wszelkie pytania i wątpliwości można zgłaszać do organizatorów mail: mkpkolobrzeg@gmail.com 

 

XII. Sprawy Organizacyjne  

  W związku z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i GIS dotyczącymi pandemii wirusa COVID-19 

organizator ogranicza liczbę uczestników w każdym bloku do 250 osób. 

  Zawody będą rozgrywane bez udziału publiczności  

(na terenie obiektu mogą przebywać tylko zawodnicy, trenerzy w liczbie 1/15 zawodników oraz obsługa 

obiektu i zawodów). 

  Na terenie obiektu obowiązuje używanie maseczek.  

  Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie dystansu 2 metrów. 

  Za dyscyplinę, bezpieczeństwo oraz przestrzeganie obostrzeń przez zawodników odpowiedzialni są 

kierownicy ekip/trenerzy. Uczestnicy i opiekunowie zobowiązani są stosować się do uwag i zarządzeń 

porządkowych organizatora. 

  Listy startowe oraz wyniki dostępne będą wyłącznie na stronie www.megatiming.pl 

  RODO - Zgłoszenie oraz udział w zawodach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie 

danych osobowych (listy startowe, wyniki, SEL, dekoracje) oraz wyrażeniem zgody na publikację 

wizerunku w celach reklamowych i promocyjnych organizatora.  

 

Ze sportowym pozdrowieniem 

Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg 

mailto:mkpkolobrzeg@gmail.com
http://www.megatiming.pl/

