Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie
Szkoła Pływania „YOURSPORT Group”

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
IV MISTRZOSTW ŚLĄSKA AMATORÓW
W PŁYWANIU
Pod patronatem Starosty Pszczyńskiego
Pawła Sadzy
Goczałkowice-Zdrój, 18.03.2017r.

1. Organizatorzy
Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie
Szkoła Pływania „YOURSPORT Group”
2. Partnerzy
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju
Pszczyńska Fundacja Wspierania i Rozwoju Sportu
Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszczynie
Szkoła Podstawowa nr 6 w Czarkowie
MG Foto Marek Grucka
3. Sponsorzy
Kaufland
Instalbud
Infra Rejsy
Solidpex
Profi M Tec
Greń
Olmar
El-Bud
Brukarstwo Krzystof Gibas
Zorka Bis
Future I
Denar-P Łożyska
Skład Opałowy „Węgiel”
Stallux
4. Termin i miejsce zawodów

18.03.2017r. - SOBOTA
Pływalnia „Goczuś”
43-230 Goczałkowice – Zdrój
ul. Powstańców Śląskich 3
5. Zasady uczestnictwa
Prawo startu w zawodach mają wszystkie osoby zamieszkujące województwo śląskie, nie
posiadający licencji Polskiego Związku Pływackiego oraz nie będący uczniami szkół
sportowych i zawodnikami klubów pływackich na licencji PZP.
Zawodnik ma prawo startować w dwóch konkurencjach indywidualnych i jednej sztafecie.
Dla zawodników zrzeszonych w przeszłości w Polskim Związku Pływackim karencja wynosi
3 lata.
Każdy zespół może wystawić maksymalnie 48 osób.

6.









Cel
Popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży
Integracja między zawodnikami oraz szkółkami pływackimi
Wyłonienie najlepszych zawodników amatorów oraz najlepszych sztafet
Sprawdzian umiejętności zawodników
Promocja Powiatu Pszczyńskiego i Gminy Goczałkowice-Zdrój
Dbanie o właściwą sylwetkę
Aktywne spędzanie wolnego czasu
Popularyzacja zdrowego stylu życia.

7. Kategorie wiekowe
Wszystkie konkurencje odbędą się na dystansie 50 m dla kobiet i mężczyzn
Blok I
Rocznik 2008 i młodsi styl dowolny, klasyczny, grzbietowy,
Rocznik 2007 styl dowolny, klasyczny, grzbietowy i motylkowy
Rocznik 2006 styl dowolny, klasyczny, grzbietowy i motylkowy
Sztafeta mieszana 4x50m stylem dowolnym rocznik 2006 i młodsi
Blok II
Rocznik 2005 styl dowolny, klasyczny, grzbietowy i motylkowy
Rocznik 2004 styl dowolny, klasyczny, grzbietowy i motylkowy
Roczniki 2001-2003 styl dowolny, klasyczny, grzbietowy i motylkowy
Sztafeta mieszana 4x50m stylem zmienny rocznik 2004-2005
Sztafeta mieszana 4x50m stylem zmienny rocznik 2001-2003
Sztafeta mieszana dwóch chłopców i 2 dziewczyny

8. Program zawodów

Zgłoszenie do 04.03.2017r.
18.03.2017r. Sobota
BLOK I









otwarcie basenu: godz. 7.30
biuro zawodów: godz. 7.30 - 8.00
wejście do szatni: godz. 7.40
rozgrzewka dziewcząt: godz. 7.45 – 8.00
rozgrzewka chłopców: godz. 8.00 – 8.15
odprawa opiekunów grup: 8.15-8.25
otwarcie zawodów: godz. 8.30
zawody: godz. 8.40 – 11.00

BLOK II








biuro zawodów: godz. 10.45 - 11.00
wejście do szatni: godz. 11.00
rozgrzewka dziewcząt: godz. 11.05 – 11.15
rozgrzewka chłopców: godz. 11.15 – 11.25
odprawa opiekunów grup: 11.20 - 11.30
otwarcie zawodów: godz. 11.30
zawody: godz. 11.40 – 15.00

9. Zgłoszenie do zawodów
Zgłoszenia należy przesłać do 04 marca 2017 roku na adres poczty e-mail:

wisniowicz@interia.pl i kopia na swim@onet.eu
Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, dokładną datę urodzenia (dd,mm,rrrr),
nazwę szkółki, płeć (K lub M), konkurencję i czas orientacyjny, miejsce zamieszkania oraz
rozmiar koszulki zawodnika (dwie ostatnie pozycje wysyłamy załącznikiem nr 2).
W tytule wiadomości należy wpisać IV Mistrzostwa Śląska Amatorów w Pływaniu.
Zgłoszenia przyjmowane są tylko w formie elektronicznej przygotowane przy pomocy
SPLAH Edytora. Zgłoszenia przygotowane w innym formacie lub nie zawierające wszystkich
danych będą odsyłane do poprawy. Każde zgłoszenie będzie potwierdzone e-mailem
zwrotnym – w razie braku potwierdzenia prośba o kontakt telefoniczny
W. Wiśniowicz 500-193-225.
Po opublikowaniu listy zgłoszonych zawodników nie będzie możliwe dokonanie korekty
zgłoszenia za wyjątkiem ewentualnych skreśleń. Skreślenia możliwe są do 15.03.2017,
jednakże opłata startowa pobierana będzie zgodnie ze zgłoszeniem.
Organizatorzy ustalają limit zawodników startujących w zawodach do 300 osób w każdym
bloku zawodów, decyduje kolejność zgłoszeń.
Wszystkie zgłoszenia do zawodów po terminie 04.03.2017r.
nie będą przyjmowane !!!
10. Przepisy techniczne
 zawody zostaną przeprowadzone na pływalni 25 m / 6 torów
 zawody są rozgrywane seriami na czas (pomiar elektroniczny)
 nie zezwala się na start poza konkursem
 podczas rozgrzewki do skoków i startów wyznaczony wyłącznie tor 6
 dekoracje odbędą się w trakcie zawodów
 organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty programu czasowego zawodów
 organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby uczestników.

11. Zasady finansowania
Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy zawodów.
Opłata startowa: 25 zł od zgłoszonego zawodnika płatne przelewem do dnia 04.03.2017r.
Opłata startowa po 04.03.2017r. lub w dniu zawodów 35zł od zawodnika.
Opłata startowa za każdą zgłoszoną sztafetę: 15zł

Obligatoryjna opłata za komunikat: 20zł
Kierownicy ekip w dniu zawodów przedstawią organizatorowi potwierdzenie dokonania
wpłaty za startowe.
W przypadku chęci otrzymania faktury należy przesłać dane do faktury na adres:
sport@posir.pszczyna.pl.
Dane do przelewu: nr konta 26 8448 0004 0030 9145 2000 0001
(POSiR Pszczyna, ul. Zamenhofa 5a, 43-200 Pszczyna)
W tytule przelewu podać należy nazwę:
Pływanie + klub/szkoła/imię i nazwisko zawodnika (jeśli indywidualnie)+ilość zawodników.
12. Nagrody
 w każdej konkurencji indywidualnej przyznaje się pamiątkowe medale oraz dyplomy za
miejsca 1-3 we wszystkich kategoriach wiekowych
 na zawody przewidziano specjalnie odlewane medale
 nagrody dla najlepszego zawodnika i zawodniczki zawodów w poszczególnych kategoriach
wiekowych / za dwa najlepsze starty w punktacji wielobojowej/
 dyplomy i puchary dla pierwszych trzech zespołów sztafetowych w każdej konkurencji
sztafetowej
 dyplomy i puchary dla pierwszych trzech zespołów w klasyfikacji drużynowej /punktacja
wielobojowa/
 każdy zawodnik otrzyma pamiątkową koszulkę oraz pakiet startowy
13. Oświadczenie, stan zdrowia
Jednocześnie z oddaniem zgłoszeń, zgłaszający klub (szkoła, Rodzic) oświadcza, że zgłoszeni
do zawodów zawodnicy mają zgodę lekarza na udział w zawodach lub pisemne zgody
rodziców.
14. Postanowienia końcowe
 w sprawach nie objętych regulaminem, komunikatem organizacyjnym decyduje
naczelnik zawodów i sędzia główny
 nie dopuszcza się dodatkowych wyścigów poza konkursem
 organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub skradzione podczas
zawodów, jak również szkody i wypadki
 uczestnicy od następstw nieszczęśliwych wypadków ubezpieczają się we własnym
zakresie
 podczas zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną
 po dokonaniu ostatecznego zgłoszenia do zawodów przez poszczególne kluby nie
będą możliwe jakiekolwiek zmiany dotyczące startów zawodników (dopisywanie,
zamiana)
 w przypadku osób niepełnoletnich kierownik grupy/trener/opiekun zobowiązany jest
do zapewnienia opieki nad uczestnikami Mistrzostw w trakcie imprezy
 wymagana jest pisemna zgoda rodziców na udział w zawodach oraz legitymacja
szkolna do okazania na życzenie organizatora
 na niecce basenu może przebywać wyłącznie opiekun z identyfikatorem (1 osoba na
15 uczestników). Osoby nieupoważnione oraz kibice przebywają na trybunach
 podczas zawodów mały basen, jacuzzi oraz zjeżdżalnia jest wyłączona z użytku.
Korzystanie z w/w podczas zawodów jest zabronione pod kara dyskwalifikacji.
 uczestników zawodów obowiązuje regulamin krytej pływalni „Goczuś”
 zgłoszenie zawodników jest równoznaczne z akceptacją niniejszego komunikatem.

15. Wejście do szatni
Wejście do szatni nastąpi po uprzednim załatwieniu spraw w biurze zawodów:
 potwierdzenie obecności przybyłych zawodów,
 przedłożenie potwierdzenia wpisowego oraz oświadczenia,
 odebraniu list startowych i faktur,
 odebranie i potwierdzenie pakietu startowego,
 odebranie i potwierdzenie kluczy do szafek.
Szatnie zostaną udostępnione dla uczestników o godzinie 7.40

16. Kontakt z organizatorem
Zgłoszenie, lista startowe, wyniki: Wojciech Wiśniowicz
(tel. 500 193 225 e-mail: wisniowicz@interia.pl)
Sprawy organizacyjne: Marek Kloc ( tel. 505-680-902, e-mail: swim@onet.eu).

Ze sportowym pozdrowieniem Organizatorzy

