
                                    
     

    

                                                                                                                                                   

1. ORGANIZATOR: 
 Klub Sportowy OPTIMA Skawina
 Centrum Kultury i Sportu w Skawinie (współorganizator)

2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
 Sobota, 14 kwietnia 2018 roku;
 Basen Camena, 32-050 Skawina ul. Żwirki i Wigury 11;
 Basen kryty 25m, 6 torów. Temperatura wody 270C;
 Pomiar czasu elektroniczny.

3. PATRONAT ZAWODÓW : 
 Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Paweł Kolasa
 Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 BLOK I ZAWODÓW

- Uczestnikami mogą być dzieci z przedszkoli i szkół, młodzież oraz dorośli nie zrzeszeni w szkółkach lub 
klubach pływackich, osoby amatorsko uprawiające pływanie. 
- Każdy uczestnik w tym bloku zawodów może startować w jednej konkurencji w swojej kategorii (swoim 
najlepszym stylem pływackim). 
- Limit zgłoszeń to 150 osób  .

 BLOK II ZAWODÓW
-  Uczestnikami  mogą  być  zawodnicy  zrzeszeni  w  szkółkach  i  klubach  pływackich
nieposiadający licencji PZP. 
- Każdy uczestnik zawodów może startować wyłącznie w dwóch konkurencjach indywidualnie w swojej
kategorii wiekowej oraz  w "Sztafecie Honorowej z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości". 
- Limit zgłoszeń to 300 osób.

 BLOK III ZAWODÓW
-  Uczestnikami  mogą być zawodnicy zrzeszeni  w klubach sportowych  posiadający licencję PZP.  Każdy
uczestnik zawodów może startować wyłącznie w dwóch konkurencjach indywidualnie w swojej 
- kategorii wiekowej oraz raz w "Sztafecie Honorowej z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości"
- Limit zgłoszeń to 150 osób.
- Zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych nie mogą startować w I i II bloku.

 Nie dopuszcza się startów pozaregulaminowych w poszczególnych blokach zawodów.



 
5. ZASADY FINANSOWANIA:

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego

Projekt wspófinansowany ze środków budżetu Gminy Skawina

 Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy zawodów.
 Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
 BLOK I ZAWODÓW – opłata startowa wynosi 20zł. Opłat można dokonywać w formie:

- Gotówką w Dziale Sportu i Rekreacji – Basen Camena (I piętro) w dn. pon.– pt. w godz. 7.00–  15.00.
- Poleceniem przelewu na rachunek K.S. Optima Skawina – Bank WBK 46 1090 1665 0000 0001 2403 8233
(w tytule należy wpisać: opłata startowa – IX Pływackie Mistrzostwa Skawiny, imię  i nazwisko uczestnika).

 BLOK II i II ZAWODÓW
- opłata startowa 30zł od każdego zgłoszonego zawodnika – płatna gotówką w dniu zawodów. 

6. ZGŁOSZENIA:
 BLOK I ZAWODÓW

- Kartę zgłoszenia i wpłatę należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia  10 kwietnia 2018
(wtorek) do Działu Sportu i Rekreacji CKiS w Skawinie, w dniach poniedziałek – piątek w godz. 7.00 –
15.00. 
- Opłata startowa nie podlega zwrotowi po terminie zgłoszeń. Po wyznaczonym terminie, zgłoszenia nie
będą przyjmowane.
- Karta zgłoszenia do pobrania u organizatora lub ze strony www.optimasport.pl lub www.ckis.pl 

 BLOK II i III ZAWODÓW
- Termin zgłoszenia upływa w dniu 10 kwietnia 2018 r. (wtorek), o godzinie 2200.
- Skreślenia bez pobierania opłaty startowej możliwe do dnia 12 kwietnia 2018 r. (czwartek) do godziny
2000. Po  tym  terminie  opłata  startowa  będzie  pobierana  zgodnie  ze  zgłoszeniem.  Po  wyznaczonym
terminie zgłoszenia nie będą uwzględniane,  nie będą dokonywane jakiekolwiek zmiany za wyjątkiem
skreśleń.
- Zgłoszenia muszą być przygotowane w edytorze zgłoszeń SPLASH Entry Editior.
- Wygenerowany plik lxf należy przesłać na adres zawody@swimart.pl zgłoszenia w innym formacie nie
będą przyjmowane.
- Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia dd/mm/rrrr, nr licencji (jeżeli
posiada), konkurencję oraz czas uzyskany w ostatnich 12 miesiącach.
- Wszystkie materiały potrzebne do przygotowania zgłoszenia dostępne na stronie www.swimart.pl

7. NAGRODY:
- Każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy z upominkami oraz okolicznościowy ręcznik pływacki.
- Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych za miejsca I – III otrzymują medale oraz dyplomy.
Pamiątkowy puchar dla zespołów sztafetowych za miejsca I-III w "Sztafecie Honorowej z okazji 100-lecia
Odzyskania Niepodległości"

8. PROGRAM SPORTOWY ZAWODÓW:
BLOK I

L.p. KONKURENCJA K/M KATEGORIE WIEKOWE
1-2 12,5m st. dowolnym K/M 5 lat i młodsi (2013 i młodsi) 6-7 lat (2011 – 2012)
3-4 25m st. dowolnym K/M 8-9 lat (2009-2010) 10-11 lat (2007-2008) 12-13 lat (2005-2006)
5-6 50m st. dowolnym K/M 14-16 lat (2002-2004) 17lat i starsi (2001 i starsi)

BLOK II
L.p. KONKURENCJA K/M KATEGORIE WIEKOWE
7-8 25 m st. dowolnym K/M 6 lat i młodsi 7 lat 8 lat 9 lat

9-10 25m st. grzbietowym K/M 6 lat i młodsi 7 lat 8 lat 9 lat
11-12 25m st. klasycznym K/M 7 lat 8 lat 9 lat
13-14 4 x 25 m. st. dowolnym K/M 9 lat i młodsi
15-16 25m st. motylkowym K/M 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 14lat i starsi
17-18 50m st. dowolnym K/M 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 14lat i starsi
19-20 50m. st. grzbietowym K/M 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 14lat i starsi
21-22 50m st. klasycznym K/M 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 14lat i starsi

23-24 4 x 50m st. dowolnym K/M Sztafeta Honorowa z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości
10 lat i starsi

http://www.swimart.pl/
mailto:zawody@swimart.pl
http://www.ckis.pl/
http://www.optimasport.pl/


BLOK III
L.p. KONKURENCJA K/M KATEGORIE WIEKOWE

25-26 50m st. dowolnym K/M 11 lat i młodsi 12 lat 13 lat 14 lat i starsi
27-28 50m st. klasycznym K/M 11 lat i młodsi
29-30 100m st. klasycznym K/M 12 lat 13 lat 14 lat i starsi
31-32 50m st. grzbietowym K/M 11 lat i młodsi
33-34 50m st. motylkowym K/M 11 lat i młodsi 12 lat 13 lat 14 lat i starsi
35-36 100m st. zmiennym K/M 12 lat 13 lat 14 lat i starsi

37-38 4 x 50m st. dowolnym K/M
Sztafeta Honorowa z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości

OPEN

9. SPRAWY PORZĄDKOWE:
-Zgłoszenie zawodnika do udziału w zawodach jest równoznaczne z akceptacją n/w punktów komunikatu
oraz regulaminu Basenu „Camena”.
- Wejście na widownię wyłącznie w obuwiu zamiennym.
- Za dyscyplinę i porządek w czasie trwania zawodów odpowiedzialni są rodzice, prawni opiekunowie lub
kierownicy drużyn.
- Za dopuszczenie zawodnika do startu czyni się odpowiedzialnych kierowników ekip lub rodziców.
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty programu czasowego zawodów.
- Ze względu na ograniczone możliwości obiektu oraz bezpieczeństwo uczestników organizator zastrzega
sobie prawo do wprowadzenia limitu ilości zawodników uczestniczących w zawodach. 
- Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia list zgłoszeniowych – po wyczerpaniu
limitu zgłoszeń w każdym bloku startowym.
- O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność jego wpłynięcia (data, godzina). 
- Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom imprezy.
- W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator zawodów. Za ważność badań lekarskich
i dopuszczenie zawodników do startu odpowiedzialni są trenerzy/opiekunowie ekip.

10. SPRAWY ORGANIZACYJNE:
  - Pływalnia: basen sportowy – 25m; 6 torów; temperatura wody: 27°C, mały basen – temperatura 31°C°.
- Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami FINA i PZP  (za wyjątkiem I bloku zawodów).  
- 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 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym wyłącznie na skoki do wody.
- Skoki do wody w innych miejscach, bądź niewłaściwe zachowanie grozi wykluczeniem  z zawodów.
- Listę startową opiekunowie drużyn otrzymują po opłaceniu opłaty startowej.
- Potwierdzenia zgłoszeń będą dostępne na stronie www.swimart.pl
- Wyniki live www.swimart.pl 

11. ORIENTACYJNY PROGRAM CZASOWY ZAWODÓW:
g. 8.00 – Rozgrzewka dla pierwszego bloku zawodów.
g. 8.15 – Uroczyste otwarcie zawodów.
g. 8.20 – Rozpoczęcie pierwszego bloku zawodów.
g. 10.00 – Zakończenie pierwszego bloku zawodów oraz dekoracja zwycięzców. 
g. 10.30 – Rozgrzewka dla drugiego bloku zawodów – zawodnicy bez licencji PZP (dziewczęta).
g. 10.45 – Rozgrzewka dla drugiego bloku zawodów – zawodnicy bez licencji PZP (chłopcy).
g. 11.00 – Rozpoczęcie drugiego bloku zawodów – zawodnicy bez licencji PZP .
g. 14.30 – Zakończenie drugiego bloku i dekoracja zwycięzców – zawodnicy bez licencji PZP. 
g. 15.00 – Rozgrzewka dla trzeciego bloku zawodów – zawodnicy z licencją PZP (dziewczęta).
g. 15.15 – Rozgrzewka dla trzeciego bloku zawodów – zawodnicy z licencją PZP (chłopcy).
g. 15.30 – Rozpoczęcie trzeciego bloku zawodów – zawodnicy z licencją PZP .
g. 18.00 – Dekoracja zwycięzców oraz uroczyste zakończenie zawodów. 

12. 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 
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