Regulamin zawodów pływackich

„XXII GRUDZIĄDZKI PUCHAR ORKI”
Pod Patronatem Prezydenta Grudziądza Macieja Glamowskiego

TER MIN I MIEJ SC E ZA WOD ÓW

26.03.2022 r. godz. 9.15
Basen SP 20 ul. Sobieskiego 12, os. Rządz w Grudziądzu
ORGANIZATOR

Grudziądzki Klub Pływacki „ORKA” 86-300 Grudziądz ul. Sobieskiego 12,
e-mail: gkporka@poczta.onet.pl
http://www.orka.org.pl
Kierownikiem zawodów jest trener Damian Zbrzeźny (kom. 604-416-197).
W SP Ó Ł O R G A N I Z A T O R Z Y

Szkoła Podstawowa nr 20 w Grudziądzu
Urząd Miejski w Grudziądzu
C E L IM P R EZ Y

- Propagowanie sportu pływackiego wśród dzieci i młodzieży.
- Integracja między klubami pływackimi.
- Wyłonienie zwycięzców indywidualnych i najlepszych sztafet zawodów
U C Z ES T N I C Y

W zawodach prawo startu mają zawodnicy:
- zgłoszeni przez klub
- posiadający aktualne badania lekarskie
- urodzeni w roku 2012 i starsi
P RZ E P IS Y TE C H N I C Z NE

1. Zawody rozegrane zostaną seriami na czas.
2. W konkurencjach indywidualnych każdy zawodnik ma obowiązek przepłynięcia 50 m lub 100 m (w zależności od
rocznika) czterema stylami.
3. O kolejności indywidualnej w danym roczniku decyduje suma 4 czasów uzyskanych przez zawodników
w poszczególnych stylach.
4. W przypadku jednakowego czasu, o kolejności decyduje suma miejsc w poszczególnych konkurencjach.
5. Klasyfikacja indywidualna prowadzona będzie w rocznikach 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 i starsi.
6. W wyścigach sztafetowych klasyfikacja prowadzona będzie w sześciu kategoriach wiekowych: 2012, 2011, 2010,
2009, 2008/2007, 2006 i starsi. W szfafetach II bloku mogą wystąpić dziewczyny i chłopcy w dowolnej kombinacji. Klub
może wystawić dowolną ilość sztafet.
Z G Ł O S ZE N I A D O ZA W O D Ó W

1. Zgłoszenia przez system SEL będą przyjmowane do dnia 21.03.2022r (poniedziałek) do godz. 20.00
2. Wykreślenia do 24.03.2022 (czwartek) do godziny 16.00. Po upływie tego terminu Kluby zostaną rozliczone
finansowo na podstawie ilości zgłoszonych zawodników (nie wykreślamy na odprawie technicznej)

Lista zgłoszonych zawodników zostanie opublikowana 23.03.2022 (środa) do godz.20.00
na stronie www.livetiming.pl
PROGRAM ZAWODÓW

8.15 -odprawa techniczna trenerów przed I blokiem
8.30 -odprawa komisji sędziowskiej
8.20-8.40 -rozgrzewka dziewcząt roczników 2008 i starsi przed I blokiem
8.40-9.00 -rozgrzewka chłopców roczników 2008 i starsi przed I blokiem
9.05 -otwarcie zawodów

9.10 -konkurencje I bloku
1 100m stylem motylkowym DZ. – 2008 i starsi
2 100m stylem motylkowym CHŁ. – 2008 i starsi
3 100m stylem grzbietowym DZ. – 2008 i starsi
4 100m stylem grzbietowym CHŁ. – 2008 i starsi
PRZERWA 30 MINUT
5 100m stylem klasycznym DZ. – 2008 i starsi
6 100m stylem klasycznym CHŁ. – 2008 i starsi
7 100m stylem dowolnym DZ. – 2008 i starsi
8 100m stylem dowolnym CHŁ. – 2008 i starsi
9 Sztafeta 4x50 zmiennym DZ 2008/2007
10 Sztafeta 4x50 zmiennym CHŁ. 2008/2007
11 Sztafeta 4x50 zmiennym DZ 2006 i starsi
12 Sztafeta 4x50 zmiennym CHŁ. 2006 i starsi
12.30 -planowane zakończenie konkurencji I bloku
12.50 -dekoracje I bloku na sali gimnastycznej.
13.40-14.00 -rozgrzewka dziewcząt roczników 2012, 2011, 2010, 2009, przed II blokiem
14.00-14.20 -rozgrzewka chłopców roczników 2012, 2011, 2010, 2009, przed II blokiem
14.30 -konkurencje II Bloku:
1 50m stylem motylkowym DZ. – r. 2012-2009
2 50m stylem motylkowym
3 50m stylem grzbietowym DZ. – r. 2012-2009
4 50m stylem grzbietowym
PRZERWA 30 MINUT
Przerwa
5
50m30minut
stylem klasycznym DZ. – r. 2012-2009
6
50m stylem klasycznym
7 50m stylem dowolnym DZ. – r. 2012-2009
8
50m stylem dowolnym
9 Sztafeta 4x50 zmiennym MIX – r. 2012
10 Sztafeta 4x50 zmiennym
11 Sztafeta 4x50 zmiennym MIX – r. 2010
12 Sztafeta 4x50 zmiennym

CHŁ. – r. 2012-2009
CHŁ. – r. 2012-2009
CHŁ. – r. 2012-2009
CHŁ. – r. 2012-2009
MIX – r. 2011
MIX. – r. 2009

17.00 -planowane zakończenie konkurencji II bloku
17.20 -dekoracje konkurencji II Bloku*
17.50 -zakończenie zawodów
*-czasy orientacyjne, dekoracje II Bloku nastąpią 20 minut po zakończeniu ostatniej serii wyścigów sztafetowych
Z AS A D Y F I N A N S O W A N I A

1. Koszty organizacyjne pokrywa GKP „ORKA”
2. Koszty uczestnictwa pokrywają kluby.
3. Opłata startowa 40zł za zawodnika i zgłoszenie klubu do zawodów 30zł płatne na konto klubu
05 1160 2202 0000 0000 5985 6989 do 26.03.2022 r.
4. Dane klubu do wystawienia faktury proszę przesłać na adres: gkporka@poczta.onet.pl do 24.03.2022.
5. Zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Miasto-Gmina Grudziądz
NAGRODY

1.Sześciu pierwszym zawodnikom w poszczególnych kategoriach wręczone zostaną pucharek, dyplom i nagroda rzeczowa.
2. Zawodnicy trzech pierwszych sztafet w każdej kategorii otrzymają medale i dyplom dla sztafety.
3. Zawodnicy, którzy pobiją rekordy zawodów otrzymają upominki.
4. Najlepszy zawodnik i zawodniczka I bloku otrzymają puchary i nagrody rzeczowe (suma czterech startów niezależnie
od wieku).
S ĘD Z I O W A N I E

1. Komisję sędziowską powołuje Kolegium Sędziów przy Kujawsko-Pomorskim Związku Pływackim w Toruniu.
2. W czasie trwania zawodów obowiązują aktualne przepisy PZP.
INNE

W trakcie zawodów na sali gimnastycznej będzie mozliwość skorzystania ze strzelnicy do strzelania z pistoletów laserowych.
1. Zawodnicy i trenerzy zobowiązani są do przestrzegania zasad sanitarnych ustalonych przez organizatora
w oparciu o wytyczne zawarte w aktualnym rozporządzeniu dotyczących organizacji zawodów sportowych.
2. Nie zezwala się na start zawodników poza konkursem.
3. Zawodnicy zgłoszeni do trzech lub mniej stylów nie zostaną wpisani na listę startową.
4. W związku z ograniczoną ilością miejsca na trybunach basenu szkolnego proszę dopilnować zawodników, aby buty,
torby i kurtki pozostawiali w szatni.
5. W trakcie rozgrzewki skoki startowe dozwolone są tylko na torze nr 1, który jest torem jednokierunkowym do
skoków na głębokiej i nawrotów na płytkiej wodzie.

6. Zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację przez prawnych opiekunów uczestników zawodów oraz trenerów
postanowień zawartych w niniejszym Komunikacie oraz wyrażenie świadomej zgody na przetwarzanie danych
osobowych, w tym wizerunku oraz na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć, filmów lub wywiadów z ich wizerunkiem na
potrzeby promocyjne zawodów, jak i Organizatora, w tym na zamieszczanie wyników z danymi osobowymi uczestników
zawodów na stronie internetowej Organizatora oraz portalach społecznościowych, jak również w prasie, radiu i telewizji.
7. Administratorem danych osobowych jest Grudziądzki Klub Pływacki „ORKA” z siedzibą przy ul. Sobieskiego 12 w
Grudziądzu. Dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji zawodów oraz organizatora na podstawie art. 6 ust. 1
pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 r. Odbiorcą danych osobowych będą wszystkie
osoby zainteresowane listami startowymi oraz wynikami zawodów. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do archiwizowania
wyników sportowych w zasobach organizatora (organizator nie odpowiada za gromadzenie i przetwarzanie danych
osobowych na www.livetiming.pl).
8. Przyjmuje się, że zgłoszenie zawodnika do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne
z akceptacją postanowień niniejszego Komunikatu.

ZAPRASZAMY
DO GRUDZIĄDZA

