Regulamin „MIKOŁAJKOWYCH”
zawodów pływackich
I. Cel zawodów
Popularyzacja sportu pływackiego wśród dzieci i młodzieży. Propagowanie pływania jako dyscypliny
wpływającej na wszechstronny rozwój zdolności ruchowych dzieci i młodzieży. Uczczenie Dnia Świętego
Mikołaja – święta radości, życzliwości międzyludzkiej i obdarowywania prezentami.

II. Organizatorzy zawodów
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
Basen przy ul. Szymanowskiego oraz Obiekt Rekreacyjno-Sportowy „RONDO” w Koninie

III. Partnerzy
Iskra Konin
Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PWSZ w Koninie
PHU Proarti

IV. Termin i miejsce zawodów



09.12.2018 r. w godz.: 9:00-11:00 I BLOK, 11:30-13:30 II BLOK
Basen kryty przy ul. Szymanowskiego 5a, 62 – 510 Konin

V. Uczestnictwo
W zawodach udział biorą dzieci szkół podstawowych oraz przedszkoli.
Każdy uczestnik ma prawo do jednego startu:
rocznik 2009 i młodsi (klasy I-III oraz przedszkolaki) na dystansie 25m stylem dowolnym
roczniki 2008 – 2006 (klasy IV-VI) na dystansie 50m stylem dowolnym

VI. Zgłoszenie do zawodów


Zgłoszeń do zawodów należy dokonać do środy 05.12.2018 r. do godziny 24:00 korzystając ze
strony internetowej: WWW.iskrakonin.pl






Orzeczenia lekarskie lub zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w
zawodach i zgody opiekunów prawnych należy dostarczyć w dniu zawodów organizatorowi (do
pobrania na stronie internetowej).
Listy startowe będą do wglądu na stronie internetowej od godz. 18:00 w czwartek 06.12.2018
r.
Rezygnacje należy zgłaszać do godz. 16:00 w sobotę 08.12.2018 r. na adres e-mail:

klub@iskrakonin.pl

VII. Program zawodów
Uroczyste otwarcie zawodów 09 grudnia 2018 r. godz. 09:00
I blok godz. 09:00
08:30 – 09:00 – wejście na basen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

25m stylem dowolnym rocznik 2012 i młodsi (przedszkolaków)
25m stylem dowolnym dziewcząt rocznik 2011
25m stylem dowolnym chłopców rocznik 2011
25m stylem dowolnym dziewcząt rocznik 2010
25m stylem dowolnym chłopców rocznik 2010
25m stylem dowolnym dziewcząt rocznik 2009

7.

25m stylem dowolnym chłopców rocznik 2009

II blok godz. 11:30
11:10 – 11:25 wejście na basen
8.
9.
10.
11.
12.
13.

50m stylem dowolnym dziewcząt rocznik 2008
50m stylem dowolnym chłopców rocznik 2008
50m stylem dowolnym dziewcząt rocznik 2007
50m stylem dowolnym chłopców rocznik 2007
50m stylem dowolnym dziewcząt rocznik 2006
50m stylem dowolnym chłopców rocznik 2006

VIII. Przepisy techniczne
W zawodach obowiązują aktualne przepisy FINA i PZP.
W miejsce skoku startowego dopuszcza się start z wody lub skok na nogi.
Komendy startowe (trzy krótkie gwizdki – długi gwizdek – „na miejsca” – krótki gwizdek)

IX. Dane techniczne pływalni




Długość pływalni - 25m
Ilość torów - 4
Temperatura wody: ok. 28°C

X. Nagrody
Za pierwsze trzy miejsca w każdej konkurencji - puchar, medal, dyplom i nagroda rzeczowa.
Startujący zostaną obdarowani słodyczami oraz na miarę możliwości gadżetami.

XI. Zasady finansowania
Koszty organizacyjne pokrywa organizator: MOSiR Konin.
Nagrody pozyskano od sponsorów.

XII. Publikacja informacji o wynikach zawodów oraz listach startowych
uczestników







W celu ułatwienia dostępu do informacji dla osób zainteresowanych wydarzeniem, Organizator
będzie publikował informacje o uczestnikach zawodów na tablicy ogłoszeniowej w Obiekcie
Rekreacyjno-Sportowym „RONDO” w Koninie - 62-510 Konin, Aleje 1 maja 1a oraz na stronie
internetowej www.mosirkonin.pl.
Zakres publikowanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, numer startowy, nazwa
szkoły, którą reprezentuje uczestnik zawodów.
Organizator będzie publikował informacje o wynikach zawodów bezpośrednio po ich
zakończeniu zamieszczając dane osobowe takie jak: imię i nazwisko uczestnika, numer
startowy, nazwa szkoły, którą reprezentuje uczestnik zawodów, osiągnięty wynik sportowy,
miejsce jakie zajął uczestnik w zawodach sportowych
Publikacja wyników zawodów będzie odbywać się na tablicy ogłoszeniowej w Obiekcie
Rekreacyjno-Sportowym „RONDO” w Koninie - 62-510 Konin, Aleje 1 maja 1a oraz na stronie
internetowej www.mosirkonin.pl oraz na stronie internetowej WWW.iskrakonin.pl .

XIII. Postanowienia końcowe
I.
II.

W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Sędzia Główny Zawodów.
Za rzeczy pozostawione bądź zagubione na obiekcie w czasie zawodów organizator nie ponosi
odpowiedzialności.
Sędzia Główny Zawodów
Robert Szymański

