
Regulamin Grup Sportowych Klubu KTP „Iskra”

 I. Członkostwo
1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad funkcjonowania Grup Sportowych klubu KTP Iskra Konin.
2. Grupa Sportowa to grupa zawodników, którzy wraz z rodzicami / opiekunami w porozumieniu z trenerem i

Zarządem Klubu podejmują decyzję o pełnym zaangażowaniu w sportowe szkolenie pływackie.
3. Decyzję o utworzeniu Grupy Sportowej podejmuje Zarząd na wniosek trenera.
4. Zawodników do Grup Sportowych wyznacza trener, a ostatecznie zatwierdza Zarząd.
5. Zawodników Grup Sportowych obowiązują również pozostałe regulaminy Klubu.

 II. Szkolenie
1. Trener corocznie najpóźniej do końca września przedstawia Zarządowi i rodzicom / opiekunom plan szkolenia 

w Grupach Sportowych na dany sezon zawierający plan treningowy, wyznaczone zawody główne i kontrolne, 
planowane obozy i warsztaty, organizację treningów w okresach świąt i ferii. 

2. Trener wyznacza dla każdego zawodnika obowiązkową ilość treningów w wodzie i na lądzie.
3. Trener uzgadnia i omawia z zawodnikiem konkurencje, w których będzie on startował w danym sezonie.
4. Trener wyznacza obozy, szkolenia i warsztaty przewidziane dla zawodników, omawia je oraz wydaje na nie 

zgodę.
5. W przypadku chęci uczestniczenia zawodnika w innych zajęciach niż obowiązkowe treningi klubowe, 

wymagana jest zgoda trenera klubowego oraz współpraca trenera prowadzącego takie zajęcia z trenerem 
klubowym.

6. Zawodnicy Grup Sportowych nie mogą uczestniczyć w pozaklubowych zajęciach, które prowadzi trener 
konkurencyjnego klubu z terenu Konina nawet jeśli są to zajęcia prywatne.

 III. Organizacja wyjazdu na zawody
1. Trener wyznacza zawody główne i kontrolne oraz konkurencje w których uczestniczą zawodnicy.
2. Co najmniej 10 dni przed terminem zawodów trener ma obowiązek poinformować zawodnika oraz jego 

rodziców / opiekunów o zgłoszeniu zawodnika na zawody – forma powiadomienia powinno być jednoznaczna 
np. sms-em, trener powinien uzyskać informację zwrotną od rodzica potwierdzającą przyjęcie do wiadomości,

3. Wyznaczeni zawodnicy mają obowiązek udziału w zawodach wskazanych przez trenera.
4. Jedynie z ważnych powodów rodzic / opiekun zawodnika może nie wyrazić zgody na jego udział 

w wyznaczonych zawodach o czym musi poinformować trenera co najmniej 10 dni przed terminem zawodów.
5. Trener jest koordynatorem wszelkich spraw związanych z wyjazdem na zawody w tym odpowiada za:

- wyznaczanie zawodników,
- poinformowanie i uzyskanie potwierdzenia zgody od rodzica / opiekuna,
- zgłoszenie w przewidzianym terminie zawodników do wyznaczonych konkurencji,
- komunikację z organizatorem zawodów we wszelkich sprawach w tym zgłoszeń, wycofania itp.,
- współpracę z rodzicami i Zarządem w sprawach zawodów w tym opłat, transportu, ew. noclegów, itp.
- zapewnienie właściwej opieki dla zawodników podczas zawodów,

6. Trener osobiście uczestniczy w wyjazdach na zawody główne i kontrolne, a jeśli nie jest to możliwe to w 
porozumieniu z Zarządem wskazuje w zastępstwie innego trenera,

7. Jeśli zgłoszony na zawody zawodnik ostatecznie nie weźmie udziału w zawodach, wszelkie koszty poniesione 
przez Klub w wyniku jego wycofania  takie jak opłaty startowe, kary, transport itp., ponoszą rodzice / 
opiekunowie zawodnika bez względu na przyczynę wycofania za wyjątkiem przypadków:
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- wycofanie z zawodów z ważnych przyczyn przez rodzica / opiekuna nastąpiło w terminie umożliwiającym nie 
ponoszenie konsekwencji finansowych,
- kiedy rodzice / opiekunowie nie byli zawiadomieni o wyznaczeniu ich dziecka na zawody,
- wycofanie przez rodzica / opiekuna nastąpiło z powodu choroby lub kontuzji, która wystąpiła po upływie daty 
wykreśleń ustalonej przez organizatora,
- wycofanie nastąpiło z winy Klubu.

8. Zawodnicy mogą brać udział w innych zawodach poza wyznaczonymi przez trenera pod warunkiem 
poinformowania i uzyskania zgody trenera prowadzącego co najmniej 7 dni przed zawodami. W przypadku 
takich zawodów musi być wyznaczony kierownik ekipy, a obowiązek zgłoszenia, pełne finansowanie oraz 
odpowiedzialność i ew. roszczenia organizatora ponoszą rodzice / opiekunowie zawodnika. 

9. W określonych etapach cyklu treningowego trener może ustalić okres bez zawodów z wymogiem 
bezwzględnego podporządkowania się zawodnika.

10. Lista zgłoszonych zawodników oraz informacje o sprawach organizacyjnych np. przewidzianych 
odpłatnościach, transporcie i zbiórce jest podawana na stronie iskrakonin.pl

 IV. Zasady finansowania
1. Szkolenie Grup Sportowych finansowane jest przez:

 KTP Iskra ze środków własnych

 ze składek członkowskich

 z dotacji rządowych i samorządowych

 z dodatkowych wpłat rodziców / opiekunów zawodników
2. Zakres szkolenia prowadzonego przez KTP Iskra uzależniony od jest możliwości finansowych Klubu.
3. Zarząd i trenerzy ustalają wielkość grup treningowych biorąc pod uwagę rachunek ekonomiczny oraz jakość

szkolenia.
4. Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd i są one publikowane na stronie iskrakonin.pl.
5. Zasady płatności składek reguluje ogólny Regulamin Klubu.
6. Warunkiem udziału w treningach grup sportowych jest brak zaległości finansowych wobec klubu, 

a w szczególności w opłacaniu składek.
7. W ramach opłacanej składki miesięcznej zawodnik grupy sportowej otrzymuje możliwość udziału w treningach 

Grup Sportowych w ilości i zakresie wyznaczonych indywidualnie dla każdego zawodnika przez trenera,
8. Ze środków klubowych finansuje się:

- wynajem pływalni
- wynagrodzenie trenerów
opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem Klubu
opłaty statutowe Polskiego Związku Pływackiego i Okręgowego Związku Pływackiego
opłaty za licencje zawodnicze,
zakup sprzętu treningowego  /nie dotyczy sprzętu osobistego tj. okularków, stroju pływackiego itp./
opłaty startowe dla zawodników wytypowanych na Mistrzostwa Polski oraz Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 10-13 
lat,
rzeczywiste (potwierdzone rachunkiem) koszty udziału zawodników w zawodach MP oraz DMM 13 lat II runda 
związane wyłącznie z zakwaterowaniem i wyżywieniem. Maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 
50zł za osobodzień niezależnie od rzeczywistych kosztów. Liczbę dni wyjazdu na zawody ustala trener.

9. asd asd as

Aby otrzymać to dofinansowanie zawodnik musi spełnić łącznie poniższe warunki:
a) posiada klasyfikację sportową przynajmniej z jednej konkurencji zdobytą od września do grudnia w roku 
poprzedzającym MP/DMM należną dla jego wieku w dniu jej osiągnięcia lub zdobytą w roku rozgrywania 
MP/DMM najpóźniej na MP/DMM należną dla jego wieku w roku rozgrywania tych zawodów. Klasyfikacja 
musi być zdobyta na właściwym dla MP/DMM basenie 25m lub 50m
b) spełnia wszystkie warunki z punktu V niniejszego regulaminu 
Niezależnie od warunków a) i b) dofinansowanie otrzymuje zawodnik, który zdobył miejsce od 1 do 10 na MP 
14 lat i starsi oraz miejsce od 1 do 3 dla DMM 13 lat II runda



11. Zarząd KTP Iskra ustala wysokość nagród dla zawodników za osiągnięcia w Mistrzostwach Polski 14 lat 
i starsi oraz Drużynowych Mistrzostwach Młodzików 12 i 13 lat.
Nagrody finansowe przyznawane zawodnikom za wyniki na:

MP 14 lat i starsi DMM 13 lat II runda DMM 12 lat

1 miejsce 600 zł
2 miejsce 550 zł
3 miejsce 500 zł
4 miejsce 450 zł
5 miejsce 400 zł
6 miejsce 350 zł
7 miejsce 300 zł
8 miejsce 250 zł
9 miejsce 200 zł
10 miejsce 150 zł

1 miejsce 400 zł
2 miejsce 300 zł
3 miejsce 200 zł

1 miejsce 300 zł
2 miejsce 200 zł
3 miejsce 100 zł

Jedna nagroda za
jeden najlepszy wynik w

każdym MP osobno

Jedna nagroda za jeden
najlepszy wynik tylko w

II rundzie

Jedna nagroda za jeden
najlepszy wynik z dwóch

rund

Nagrody wypłacane są w postaci dofinansowania na cele szkolenia sportowego dla zawodnika, który je zdobył
np. zawody, warsztaty, obozy, sprzęt, itp. O przeznaczeniu (wypłacie) nagrody na konkretny cel decyduje Rada
Szkolenia na wniosek trenera. Nagrody nie wypłacone w ciągu 6 miesięcy od daty ich uzyskania przechodzą 
do dyspozycji Klubu.
Wypłaty nagród będą realizowane w miarę możliwości finansowych klubu.
12. W zależności od sytuacji finansowej Klubu i decyzji Zarządu zawodnicy Grup Sportowych mogą również 
otrzymać dofinansowanie na:
- transport, opłaty startowe i związane z zakwaterowaniem na zawodach,
- opłaty związane z udziałem w obozach, warsztatach itp. organizowanych przez KTP Iskra lub zatwierdzonych
jako zalecane przez trenera,
- strój klubowy

 V. Do obowiązków zawodnika Grup Sportowych należy:
- godne reprezentowanie klubu KTP "Iskra,
- poszanowanie oraz prezentowanie barw klubowych na zawodach i treningach,
- prezentowanie wysokiej kultury osobistej,
- realizacja pełnego planu szkolenia przewidzianego przez trenera,
- frekwencja udziału w treningach na poziomie ustalonym przez trenera,
- zaangażowanie podczas treningu,
- wypracowanie założony przez trenera kilometraż we wodzie,
- uczestnictwo w obowiązkowych zajęciach prowadzonych przez klub poza treningami pływackimi np. 
zajęcia ogólnorozwojowe itp.,
- branie udziału w zawodach wyznaczonych przez trenera,
- uczestnictwo w obozach, warsztatach i szkoleniach, do których został wyznaczony przez trenera.

Obowiązuje od 1 września 2023r.

Zarząd Iskra Konin


