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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

IX  MISTRZOSTWA POWIATU PSZCZYŃSKIEGO 

 W PŁYWANIU 

pod patronatem Starosty Pszczyńskiego Pawła Sadzy 

Patronat medialny:  

 

 

Goczałkowice-Zdrój, 29.10.2017r. 

 



 

 

 

1. Organizatorzy  

Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie 

Szkoła Pływania „YOURSPORT Group” 

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. 

 

2. Miejsce i termin zawodów 

29.10.2017r. - NIEDZIELA 
 

Pływalnia „Goczuś” 

43-230 Goczałkowice – Zdrój  

Ul. Bolesława Drobnera 1 

 

3. Zasady uczestnictwa  

Prawo startu w zawodach mają wszyscy mieszkańcy powiatu pszczyńskiego, uczniowie szkół 

z terenu powiatu pszczyńskiego lub osoby będące zawodnikami zrzeszonymi w klubach 

sportowych z terenu powiatu pszczyńskiego. 

Zawodnik ma prawo startować w 2 konkurencjach. 

 

4. Cele 

Popularyzacja pływania jako sposobu spędzania wolnego czasu 

Dbanie o właściwą sylwetkę 

Wyłonienie najlepszych pływaków powiatu pszczyńskiego 

Integracja między Pływakami 

Sprawdzian umiejętności zawodników 

Aktywne spędzanie wolnego czasu 

Popularyzacja zdrowego stylu życia 

 

5. Kategorie wiekowe 

Wszystkie konkurencje odbędą się na dystansie 50 m dla kobiet i mężczyzn 

 

   Sesja I:    2008 i młodsi – 50m: styl dowolny, grzbietowy, klasyczny 

         2006/2007 - 50m: styl dowolny, grzbietowy, klasyczny, motylkowy 

         2004/2005 - 50m: styl dowolny, grzbietowy, klasyczny, motylkowy 

        2001/2003 - 50m: styl dowolny, grzbietowy, klasyczny, motylkowy 

        OPEN -  50m:  styl dowolny, grzbietowy, klasyczny, motylkowy 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Program zawodów 

Zgłoszenie do 21.10.2017 roku  

29.10.2017 roku (niedziela) 
 

Otwarcie basenu: 7.30 

Biuro zawodów: 7.30 – 8.00 

Wejście do szatni: 7.40 (po załatwieniu spraw formalnych – szczegóły pkt. 12)   

Odprawa trenerów: 8.00 – 8.15 

Rozgrzewka dziewcząt: 7.45 – 8.00 

Rozgrzewka chłopców: 8.00 – 8.15 

Otwarcie          8.20  

Zawody           8.30  

 

7. Zgłoszenie do zawodów 

 Zgłoszenia należy przesłać do 21 października 2016 roku na adres poczty e-mail: 
 

wisniowicz@gmail.com  i kopia na swim@onet.eu 
 

Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, dokładną datę urodzenia (dd,mm,rrrr),                  

nazwę klubu, płeć (K lub M), konkurencję, czas orientacyjny, miejscowość zamieszkania. 

W tytule wiadomości należy wpisać IX Mistrzostwa Powiatu Pszczyńskiego 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 21.10.2017 roku, 

jednakże opłata startowa pobierana będzie zgodnie ze zgłoszeniem. 

Organizatorzy ustalają limit zawodników startujących w zawodach do 200 osób, decyduje 

kolejność zgłoszeń. 
 

Wszystkie zgłoszenia do zawodów po terminie 21 października 2017 roku  

nie będą przyjmowane !!! 
 

8. Przepisy techniczne 

Zawody zostaną przeprowadzone na pływalni 25 m / 6 torów. 

Zawody są rozgrywane seriami na czas (pomiar elektroniczny). 

Rozstawienia serii konkurencji dokona organizator, na podstawie czasów (wg zgłoszeń). 

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. 

 

9. Zasady finansowania 

Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy zawodów.  
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Opłata startowa: 15 zł od zgłoszonego zawodnika płatne przelewem do dnia 21 października 

2017 roku. Opłata startowa po 21 października 2017 roku lub w dniu zawodów 25 zł od 

zawodnika. 

 

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. 

 

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. 
 
 

10. Nagrody  

Medale i dyplomy dla pierwszych trzech osób w każdej konkurencji i kategorii wiekowej.  

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają nagrody (czepek). 
 

 

11. 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. 
 

 

12. 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 zgubione 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. 
 

 

 

13. Wejście do szatni 

Wejście do szatni nastąpi po uprzednim załatwieniu spraw w biurze zawodów: 
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 potwierdzenie obecności przybyłych zawodów,  

 przedłożenie potwierdzenia wpisowego oraz oświadczenia, 

 odebraniu list startowych i faktur, 

 odebranie i potwierdzenie pakietu startowego (czepki dla zawodników), 

 odebranie i potwierdzenie kluczy do szafek. 

Szatnie zostaną udostępnione dla uczestników o godzinie 7.40. 

 

13. Kontakt z organizatorem 

Zgłoszenia, lista startowa , wyniki: Wojciech Wiśniowicz  

(tel. 500-193-225e-mail: wisniowicz@gmail.com) 

Sprawy organizacyjne Marek Kloc (Tel. 505-680-902, e-mail: swim@onet.eu). 

 

 

Ze sportowym pozdrowieniem Organizatorzy 
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