
 

Zawody Pływackie 

o Puchar Prezydenta Miasta Koszalina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin zawodów:  

1. Data: 4 grudzień 2020 r.  

 

2. Miejsce: Basen Zarządu Obiektów Sportowych; ul. Głowackiego 3-4; 75-300 Koszalin  

 

3. Dane techniczne pływalni  

-   długość 25m  

-   ilość torów 6  

-   temperatura 26
o
C 

 

4. Organizatorzy:  

-     Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1 w Koszalinie 

-     MKS „ZNICZ” Koszalin  

-     Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie 

-     Urząd Miasta w Koszalinie  

 

5 Cel zawodów: 

 Popularyzacja sportu pływackiego wśród dzieci i młodzieży, 



 Propagowanie pływania jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny rozwój zdolności ru-

chowych dzieci i młodzieży.  

 

6. Uczestnictwo:   

W zawodach mają prawo startu zawodnicy odpowiadający następującym  wymogom: 

-   zgłoszeni przez klub lub PZP 

-   posiadają licencję 

-   posiadają aktualne badania lekarskie, 

-   w systemie SEL PZP posiadają status: Aktywny 

-   urodzeni w latach 2009-2006 

-   zawodnik ma prawo startu w trzech konkurencjach oraz sztafecie.  

 

7. Nagrody: 

-   medale oraz dyplomy za pierwsze trzy miejsca (I – III) w każdej konkurencji i kategorii wieko-

wej (roczniki 2009, 2008, 2007, 2006). 

-   Nagroda rzeczowa dla najlepszego zawodnika i zawodniczki w każdym roczniku (suma punktów 

za 2 konkurencje wg tabeli wielobojowej FINA, w przypadku takiej samej ilości punktów decyduje 

lepszy start) 

-   Puchar Prezydenta Koszalina dla najlepszego zespołu sztafetowego 8x50 stylem dowolnym. 

 

8. Zgłoszenia do zawodów:  

-   zgłoszenie do zawodów dokonywane są za pośrednictwem systemu SEL przez osobę uprawnioną         

Administratora Kluby; 

 zgłoszenie należy dokonać do dnia 30.11.2020 r. do godz. 20.00 

 w zawodach może wystartować maksymalnie 250 zawodników – decyduje kolejność zgło-

szeń!!!  

 

9. Zasady finansowania:  

Koszty organizacyjne pokrywa organizator;  

Koszty uczestnictwa pokrywają kluby: opłata startowa – 35 zł od zgłoszonego zawodnika; 

Zgłoszenie sztafety bez opłaty. 

 

10. Program zawodów:  

 

10:00 Rozgrzewka  

10:45 Zawody  

1            sztafeta 8x50 m stylem zmiennym ( 2 dz i 2 ch z każdego rocznika, rozstawienie dowolne) 

2,3           200 m stylem zmiennym dziewcząt i chłopców (2009-2006)     

4,5         50 m st. grzbietowym     dziewcząt i chłopców (2009-2006) 

6,7         100 m st. klasycznym     dziewcząt i chłopców (2009-2006) 

8,9         50 m st. motylkowym     dziewcząt i chłopców (2009-2006)  

10,11       100 m st. dowolnym       dziewcząt i chłopców (2009-2006) 

12,13     50 m st. klasycznym      dziewcząt i chłopców (2009-2006) 

14,15     100 m st. grzbietowym  dziewcząt i chłopców (2009-2006) 

16,17     50 m st. dowolnym        dziewcząt i chłopców (2009-2006) 

18,19     100 m st. motylkowym dziewcząt i chłopców (2009-2006) 

20,21       200 m stylem dowolny  dziewcząt i chłopców (2009-2006) 

 

11. Postanowienia końcowe  

-     Na zawodach obowiązują przepisy FINA i PZP; 

-     W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy 

i trenerzy, biorący udział w zawodach  wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych 

niezbędnych do przeprowadzenia zawodów ( listy startowe, wyniki, SEL, dekoracje) oraz poprzez 



udział czynny i bierny w imprezie sportowej, automatycznie wyraża się zgodę na publikację i 

udostępnianie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach w materiałach 

fotograficznych i filmowych, oraz w celach promocyjnych zawodów. FOTO  

-   Trenerzy zobowiązani są do złożenia w biurze zawodów przed ich rozpoczęciem podpisanej  

     deklaracji (załącznik 1). 

-     W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z 

organizatorami; 

 Zawody będą rozgrywane bez udziału publiczności ( na terenie obiektu mogą przebywać tylko 

zawodnicy, trenerzy w liczbie 1/15 zawodników oraz obsługa obiektu; 

 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; 

-    Wszelkie pytania i wątpliwości można zgłaszać do organizatorów na adres:  kopacz_tej@o2.pl 

 

Istnieje możliwość rezerwacji obiadów na basenie  tel. 608200516 

Zapraszamy do Koszalina      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


