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1.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW.   

5 grudnia 2021 roku (niedziela) – Pływalnia Aquarius Kopernik  
Aleja Wojciecha Korfantego 18 , 41-818 Zabrze 
 
2. INFORMACJE OGÓLNE.  

Zawody mają charakter integracyjny, szkoleniowy oraz promocyjny Miejskiego Klubu 
Pływackiego Zabrze. Impreza ma na celu propagowanie sportu pływackiego w mieście. 
Odbywa się cyklicznie, cieszy się zainteresowaniem wśród śląskich klubów, wpływa na 
uatrakcyjnienie kalendarza pływackiego. 

W ciągu roku odbywają się 2 niezależne od wyników edycje:  
na wiosnę pierwsza i w grudniu kolejna - zimowa.  
 

 3. ORGANIZATORZY:  

 Miejski Klub Pływacki Zabrze  

 Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Mikołaja Kopernika w Zabrzu 
 

4. PARTNERZY: 

 Edicom sp. z o.o. 

 Rada Rodziców przy SP 42 z oddziałami integracyjnymi w Zabrzu 

 Zabrzański Kompleks Rekreacji "Aquarius" Kopernik Zabrze 

 Urząd Miasta Zabrze. 

 
 

6. DANE TECHNICZNE ZAWODÓW:  

•  długość pływalni 25 m, 6 torów. 

•  temperatura wody 27,5 °C. 

•  elektroniczny pomiar czasu.  

 

7. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:  

 Naczelnik zawodów / organizacja / inne: 

Jakub Holeczek,  tel. 501 686 172,  mail: junior79@wp.pl  

 Zgłoszenie / komunikaty / listy startowe itp.: 

        Wojciech Wiśniowicz, tel. 500 193 225, mail: wisniowicz@gmail.com 
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8. ZASADY FINANSOWANIA:  

• Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy zawodów. 

• Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. 

• Opłata startowa wynosi 35 zł od każdego zgłoszonego zawodnika bez względu            
na ilość zgłoszonych startów indywidualnych oraz sztafetowych. 

• Opłaty przyjmowane będą przelewem na konto bankowe organizatora. Kluby 
proszone są o dokonywanie wpłaty całościowej za zgłoszonych uczestników do               
01 grudnia 2021 roku.  Zgłoszenie bez dokonania opłaty startowej będzie 
automatycznie usuwane. 

 
Dane do przelewu : 

 
Miejski Klub Pływacki Zabrze 

Ul. Gagarina 2 
41-818 Zabrze 

Numer konta : 92-1050-1298-1000-0090-3045-0259 
W tytule przelewu proszę wpisywać nazwę zgłaszanego klubu oraz ilość osób. 

Kluby uprasza się by zgłaszali ekipy w całości, w celu wystawienia 1 rachunku 

 

9. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH:  

 W zawodach mogą brać udział zawodnicy krajowi, zgłoszeni przez kluby z licencją 
PZP oraz zagraniczni, reprezentujący kluby pływackie zrzeszone w związkach 
pływackich swojego kraju. 

 Zapraszamy zawodników z następujących roczników: 2014 i młodsi, 2013, 2012, 
2011, 2010,  2009, 2008 oraz 2007.  

 Każdy zawodnik ma prawo do startu w 2 konkurencjach indywidualnych i jednej 
sztafecie (za wyjątkiem roczników 2014, 2013, 2012, 2011 - dla tych roczników 
sztafety nie są przewidziane. Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas, o 
zwycięstwie decyduje najlepszy czas w danej konkurencji. Podczas zawodów 
obowiązują przepisy PZP i FINA. 

 Zawodnicy startujący w mitingu muszą posiadać aktualne badania lekarskie. 
 

 

9. NAGRODY: 
 

 W każdej konkurencji indywidualnej przyznaje się medale i dyplomy za miejsca 1-3 
we wszystkich kategoriach wiekowych. 

 Dla najlepszej zawodniczki i zawodnika całego turnieju przewidziane są statuetki   
dla najlepszego zawodnika i  zawodniczki. O wyniku zdecyduje suma punktów FINA. 

W przypadku takiej samej liczby punktów decyduje bardziej wartościowy wynik 
 



10.PROGRAM ZAWODÓW: 

Rocznik Konkurencje  

(zarówno dziewczyny i chłopcy) 

2014 
i młodsi 

25 dow, 25 grzb, 25 klas 

2013 25 dow, 25 grzb, 25 klas 

2012 50 dow , 50 grzb, 50 klas 

2011 50 dow , 50 grzb, 50 klas, 50 mot, 100 zm 

2010 50 dow , 50 grzb, 50 klas, 50 mot, 100 zm 

2009 50 dow , 50 grzb, 50 klas, 50 mot, 100 zm 

2008 50 dow , 50 grzb, 50 klas, 50 mot, 100 zm 

2007 50 dow , 50 grzb, 50 klas, 50 mot, 100 zm 

09 - 10 Sztafeta 4 x 50 dow mix 

08 - 07 Sztafeta 4 x 50 dow mix 

 

11. PROGRAM ZAWODÓW :  
Rozgrzewka godz. 9:00 - 9:20 rozgrzewka dziewczyn 
          9:25 - 9:45 rozgrzewka chłopców 
 
Rozpoczęcie zawodów o godz.10:00. 
Przewidywane zakończenie imprezy ok. godz. 14:00. 

 

REGULAMIN ROZGRZEWKI:  

 Tor 6 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym również na skoki do wody.  

 Skoki do wody w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z 
zawodów. 

 Opiekunowie ekip proszeni są o pilnowanie zawodników, by w trakcie rozgrzewki  
nie wychodzili z basenu przez tablice pomiarowe oraz by nie siadali na linach 
torowych. 

 Podczas rozgrzewki i w trakcie zawodów rodzice przebywają na trybunach. 
 
 
 
 



 12. ZGŁOSZENIE: 

 Zgłoszenia zawodników dokonują trenerzy klubowi. 

 Zgłoszenie na zawody dzieci z rocznika 2013 i młodsi wykonujemy przy pomocy 
programu Splash Entry Edytor, natomiast roczniki 2012 i starsi przy pomocy 
platformy SEL. Termin zgłoszeń upływa 01.12.2021 o godz.20.00 

 Zgłoszenia sztafet (nazwiska zawodników) prosimy o przesłanie  na  adres e-mail: 
wisniowicz@gmail.com (w temacie prosimy wpisać „14 Zabrzański Miting Pływacki 
2021 - sztafety”). 

 Wycofanie z zawodów do dnia 03.12.2021 do godz. 20.00. 
 Po tej godzinie drukowane są listy startowe i skreślenia nie będą możliwe. 

 Sztafeta 4x50 dow MIX składa się z 2 zawodników i 2 zawodniczek (dowolna 
kolejność płynięcia). Dopuszcza się start zawodników z jednego rocznika (zgodnie z 
przedziałem wiekowym podanym w punkcie 10 - TABELA)  

 Kluby będące pierwszy raz na zawodach Zabrzańskich, proszone są o podanie 
naczelnikowi zawodów danych do rachunku, w celu sprawnego przeprowadzenia 
zawodów. 

 
 Ilość uczestników ograniczona do 300 osób + organizator 
 
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 

komunikatu. 

 Wraz z oddaniem zgłoszeń, zgłaszający klub zapewnia, że startujący zawodnicy 

posiadają aktualne badania lekarskie i ubezpieczenie. 

 Podczas trwania zawodów obowiązuje regulamin wewnętrzny pływalni Aquarius 

Kopernik w Zabrzu, który znajduje się w holu basenu. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zagubionych rzeczy, ubezpieczeń 

zdrowotnych i następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w 

materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych 

zawodów. 

 W przypadku wątpliwości dotyczącej daty urodzenia zawodnika/zawodniczki 

organizator może poprosić o przedstawienie do wglądu dokumentu tożsamości np. 

legitymacji szkolnej.   

 W sprawach nie objętych  regulaminem decyduje organizator i sędzia główny. 

 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 udostępnienie wizerunku 

zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach. Uczestnictwo w imprezie 
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sportowej zarówno czynne jak i bierne jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 


