
ZAWODY PŁYWACKIE Z OKAZJI 100-LECIA
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

I. Cel zawodów
Uczczenie 100-letniej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, popularyzacja sportu 

pływackiego wśród dzieci i młodzieży regionu konińskiego i okolic, propagowanie pływania jako 
dyscypliny wpływającej na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.

II. Termin i miejsce zawodów:
 termin: sobota 20 października 2018r., pierwsze starty godz. 9:00
 miejsce: pływalnia RONDO, Konin 62-510, Aleje 1 Maja 1,
 długość pływalni 25m, ilość torów 6, temp. wody 28o,
 pomiar czasu automatyczny OMEGA ,

III. Organizator: Konińskie Towarzystwo Pływackie „ISKRA”
Partnerzy: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie oraz Miasto Konin
Patronat medialny: Przegląd Koniński oraz Meloradio

IV. Uczestnictwo:
1. W zawodach prawo startu mają zawodnicy z klubów zaproszonych przez Organizatora oraz 

niezrzeszeni w klubach mieszkańcy Konina i okolic.
2. Zawodnik ma prawo startu w dowolnej liczbie konkurencji.
3. Zawodnicy będą klasyfikowani w następujących kategoriach wiekowych (osobno dziewczęta 

i chłopcy): 2012 i młodsi, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 i starsi, w 
konkurencji 100m zmiennym 2005 i młodsi,  2004 i starsi. Klasyfikacja w sztafetach będzie 
2006 i młodsi oraz 2005 i starsi.

4. Nie zezwala się na starty poza konkurencją (PK). (nie dotyczy organizatora) 
5. Liczba startujących ograniczona jest do 250 zawodników, liczy się kolejność zgłoszeń. Liczba 

zawodników w jednej ekipie ograniczona jest do 40 osób (większa liczba w uzgodnieniu z 
organizatorem)

6. Zawodnicy niezrzeszeni będą konkurowali i klasyfikowani razem z zawodnikami z klubów.
7. Komunikaty i wyniki dostępne będą na stronach iskrakonin.pl oraz megatiming.pl



V. Zgłoszenia:
1. Kluby przesyłają zgłoszenia do zawodów wyłącznie w formie elektronicznej ( SPLASH Entry 

Editor *.lxf) na adres email michal.derewecki@poczta.fm w terminie do dnia 16.10.2018r. 
2. Zawodnicy niezrzeszeni z Konina i okolic dokonują zapisu poprzez formularz na stronie 

iskrakonin.pl do dnia 16.10.2018r. 
3. Plik .lxf zaproszenia oraz program SPLASH Entry Editor  dostępny jest do pobrania ze strony 

iskrakonin.pl
4. Wykreślenia zawodników bez konieczności ponoszenia opłaty startowej do dnia 

18.10.2018r.  przesłać należy mailem na adres michal.derewecki@poczta.fm
5. Rodzice nieletnich zawodników niezrzeszonych z Konina i okolic zobowiązani są do 

podpisania oświadczenia dostępnego na stronie iskrakonin.pl i dostarczenia go w dniu 
zawodów do Organizatora.

VI. Program zawodów:

Odprawa techniczna godz. 8:15 salka przy kręgielni na I pietrze

Otwarcie zawodów godz. 8:55

Nr kon. Konkurencja Kategorie

BLOK I godz 9:00

1, 2 25m dowolny dz/ch 2010

3, 4 25m dowolny dz/ch 2011, 2012 i młodsi

5, 6 25m grzbietowy dz/ch 2010

Dekoracje konkurencji 1-6

BLOK II godz. 10:00

7, 8 50m dowolny dz/ch 2009 2008 2007 2006 2005 2004 i
starsi

9, 10 50m klasyczny dz/ch 2009 2008 2007 2006 2005 -

11, 12 50m grzbietowy dz/ch 2009 2008 2007 2006 2005 -

13, 14 50m motylkowy dz/ch - - 2007 2006 2005 2004 i
starsi

15, 16 100m zmienny dz/ch 2005 i młodsi 2004 i
starsi

Dekoracje konkurencji 7-16

17 Sztafeta 4x50m dowolny
2006 i młodsi 2005 i starsi

2 chłopców i 2 dziewczyny, stary na przemian,
pierwsza startuje dziewczyna

Dekoracje sztafet

 
VII. Nagrody

1. Medale i dyplomy otrzymają zawodnicy i zawodniczki za trzy pierwsze miejsca w każdej 
konkurencji i kategorii wiekowej.

2. Statuetki otrzyma najlepszy zawodnik i zawodniczka w sześciu kategoriach wiekowych od 
2009 do 2004 i starsi za sumę punktów dwóch najlepszych wyników wg punktacji FINA.

3. Wszyscy zawodnicy kategorii 2012 i młodsi otrzymają pamiątkowe medale. 



VIII. Zasady finansowania:
1. Koszty organizacji zawodów ponosi Organizator.
2. Opłata startowa wynosi 15zł od każdego pojedynczego zgłoszonego startu dla danego 

zawodnika oraz 20zł za każdą zgłoszoną sztafetę (nie ma limitu ilości startów i sztafet).
3. Płatności należy dokonać przelewem oraz przesłać potwierdzenie przelewu na adres 

zawody@iskrakonin.pl do dnia 16.10.2018r.  
Dane do przelewu:

Konińskie Towarzystwo Pływackie Iskra
ul. 3 Maja 1-3, 62-500 Konin
Bank BGŻ BNP Paribas
nr konta: 77 2030 0045 1110 0000 0428 6410
tytuł przelewu:
„Zawody na 100-lecie – nazwa klubu (lub imię i nazwisko zawodnika)  za który jest 

wnoszona opłata”
4. W przypadku braku wpłaty w terminie zawodnicy zostaną wykreśleni.

IX. Sprawy różne:
1. Konkurencje przeprowadzone będą seriami na czas, bez podziału na kategorie wiekowe 

zgodnie z programem zawodów.
2. Nie będzie rozdawanych kart startowych, serie będą formowane przed startem, a nazwiska 

zawodników będą wyświetlane na tablicy.
3. Kierownicy oraz trenerzy ekip odpowiedzialni są za bezpieczeństwo i zachowanie się 

zawodników podczas zawodów. Na niecce basenu mogą przebywać jedynie trenerzy oraz 
zawodnicy startujący w danym bloku zawodów, wyłącznie w miejscach przewidzianych przez
organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu czasowego zawodów.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na pływalni oraz w szatni. 
6. Uczestnik zgłaszając się na zawody wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

danych osobowych oraz zgodę na używanie i rozpowszechnianie wizerunku dla celów 
reklamowych, promocyjnych i marketingowych w związku z przeprowadzeniem zawodów. 
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, plakaty reklamowe, ulotki, materiały 
promocyjne, publikację w internecie itp. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo.

7. Informacje o zawodach znajdują się na stronie internetowej iskrakonin.pl, kontakt mailowy   
zawody@iskrakonin.pl

8. W sprawach nieujętych w  niniejszym regulaminie decyduje Sędzia Główny zawodów.

Organizator: Partnerzy: Patronat medialny:


