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1. Organizator zawodów. 

Młodzieżowe Towarzystwo Pływackie „Delfin” Cieszyn 

2. Patronat medialny 

Megatiming.pl – obsługa elektroniczna oraz transmisja wideo zawodów NA ŻYWO na stronie  
internetowej www.megatiming.pl  

3. Termin i miejsce zawodów. 

Kryta Pływalnia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie ul. Paderewskiego 9, 43-400 Cieszyn 
tel. 33 8546137 

1.10.2016 (Sobota)   
9:00 – 9:50 Rozgrzewka 
9:50 – 10:00 Uroczyste otwarcie zawodów 
10:00 Zawody 

4. Informacje techniczne. 

Pływalnia: 25m, 6 torów, temperatura wody: 27°C, Pomiar czasu: automatyczny. 
Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami FINA. 
Zawody przeprowadzane są seriami na czas bez podziału na kategorie wiekowe. 
Zawodnicy zostaną rozstawieni na serie według czasów z rankingu europejskiego. 
Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych w każdym bloku zawodów. 

5. Uczestnictwo. 

I grupa – Rocznik 2007 – 2006  
II grupa – Rocznik 2005 – 2004 
III grupa – Rocznik 2003 – 2002 
IV grupa – Rocznik 2001 – i starsi  

6. Program zawodów. 

DZIEWCZĘTA CHŁOPCY 
I RUNDA 1.10.2016 rozgrzewka: 9:00 – 9:55, zawody: 10:00 

1 50m dowolny 2 50m dowolny 

3 200m klasyczny 4 200m klasyczny 

5 100m grzbietowy 6 100m grzbietowy 

7 100m motylkowy 8 100m motylkowy 

7. Zgłoszenia do zawodów. 

Zgłoszenia do zawodów należy przesłać na adres poczty e-mail: zawody@delfincieszyn.pl 
w terminie do 26.09.2016. Zgłoszenia dokonane po terminie nie będą brane pod uwagę. 
Każde zgłoszenie będzie potwierdzone e-mailem zwrotnym. W przypadku nie otrzymania 
potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny: 660 749 175. 
Zgłoszenie musi zawierać: nazwisko i imię, datę urodzenia (RRRR-MM-DD), płeć (K lub M),  
konkurencję i czas orientacyjny. Obowiązuje zgłoszenie z programu Entry Editor SPLASH.  
Ponadto zachęcamy do zgłoszeń bezpośrednio po przez stronę rankingu europejskiego 
www.swimrankings.net/manager Instrukcja zgłoszeń online dostępna na stronie  
www.delfincieszyn.pl Po opublikowaniu listy zgłoszonych zawodników nie będzie możliwe  
dokonanie korekty zgłoszenia za wyjątkiem ewentualnych skreśleń. Skreślenia możliwe  
do 29.09.2016 godz. 18.00 po tym terminie opłata startowa pobierana będzie zgodnie ze zgłoszeniem. 
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UWAGA! Wszystkie zgłoszenia do zawodów po terminie 26.09.2016 nie będą przyjmowane!! 

Zamknięcie listy startowej : 29.09.2016 

8. Ograniczenia w ilości startujących zawodników. 

Każdy klub ma prawo wystawić maksymalnie 20 zawodników. 
Organizator ustala limit zawodników startujących w zawodach do 320 osób, decyduje kolejność 
zgłoszeń. 

9. Zasady finansowania. 

Opłata startowa wynosi 15 zł od każdego zgłoszonego startu. 

Obligatoryjna opłata za listę startową wynosi 15 zł  – od zgłoszonego klubu. 
Opłatę startową należy przelać na konto organizatora do dnia 29 września 2016, decyduje data 

wykonania przelewu. Po tym terminie opłata startowa wzrasta do 20 zł od osobo startu. 

Przy przelewaniu opłaty startowej prosimy uwzględnić opłatę za listę startową. 

Kierownicy ekip w dniu zawodów przedstawią organizatorowi potwierdzenie dokonania 

wpłaty za startowe. 

Dane do przelewu: 

MTP Delfin Cieszyn  

Plac Wolności 7a , 43-400 Cieszyn 

z dopiskiem: Sobota w Cieszynie (Nazwa klubu) 

Bank Spółdzielczy Cieszynie nr konta 10 8113 0007 2001 0040 8675 0001  

10. Oświadczenie, stan zdrowia. 

Jednocześnie z oddaniem zgłoszeń, zgłaszający klub zapewnia, że zgłoszeni do tych zawodów zawodnicy 

posiadają ważne badania lekarskie (karty zdrowia sportowca), zgody rodziców oraz stosowne 

ubezpieczenie. 

11. Nagrody i ocena zawodów. 

Organizator przyzna w każdej kategorii dyplomy oraz medale za zajęcie pierwszych 3-ch miejsc. 

Za poprawienie rekordu zawodów w konkurencjach indywidualnych zawodnik otrzyma nagrodę 

w wysokości 50 zł. W przypadku ustanowienia kilku rekordów w różnych seriach, organizator uznaje 

najlepszy wynik, po zakończeniu danej konkurencji. 

Trzy najlepsze zespoły sztafetowe otrzymają Puchary ISM Sobota w Cieszynie 

W punktacji indywidualnej (FINA) dziewcząt i chłopców za zajęcie pierwszych 3-ch miejsc będą 

przyznawane medale oraz nagrody rzeczowe. 

W punktacji klubowej za zajęcie pierwszych 3-ch miejsc będą przyznawane Puchary. 

W każdej konkurencji do punktacji klubowej zaliczany będzie wynik jednego najlepszego  

zawodnika / zawodniczki z każdego klubu. Pozostali zawodnicy sklasyfikowani są jako PK (poza 

konkurencją) i nie przyznaje się im punktów. Punkty w poszczególnych konkurencjach przyznawane są 

wg zasady : 1 miejsce = n x + 1 pkt. 2 miejsce = n x – 1 pkt. 3 miejsce = n x – 2 pkt. itd. gdzie n = liczba 

klubów zgłoszonych do danej rundy. 
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Informacja dotycząca rozgrzewki. 

Ze względu na dużą ilość zawodników, rozgrzewka zostanie podzielona na dwie 25 minutowe sesje.  

W pierwszej kolejności rozgrzewkę przeprowadzą dziewczęta a następnie chłopcy. Tor 6 jest torem 

jednokierunkowym przeznaczonym na skoki startowe. Skoki do wody w innych miejscach są 

niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów. Prosimy o przestrzeganie zasad niniejszej 

rozgrzewki. 

12. Postanowienia końcowe. 

W sprawach nie objętych komunikatem organizacyjnym decyduje naczelnik zawodów. 

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje sędzia główny zawodów. 

Nie dopuszcza się dodatkowych wyścigów poza konkursem. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione jak również szkody i wypadki. 

Lista startowa oraz wyniki z zawodów zostaną opublikowane na stronie internetowej 

MTP Delfin Cieszyn – www.delfincieszyn.pl oraz www.megatiming.pl 

Wyniki poszczególnych konkurencji na bieżąco będą wywieszane w holu pływalni. 

Po dokonaniu ostatecznego zgłoszenia do zawodów przez poszczególne kluby nie będą możliwe 

jakiekolwiek zmiany dotyczące startów zawodników (skreślenia, dopisywanie, zamiana). 

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach 

fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych zawodów. 

Zamknięcie listy startowej 29.09.2016. 

13. Kontakt z organizatorem. 

Sprawy organizacyjne  

Janusz Widzik – tel. 506 037 918  

Zgłoszenia , lista startowa , wyniki  

Łukasz Widzik – tel. 660 749 175 

e-mail: kontakt@delfincieszyn.pl  

Serdecznie zapraszamy do Cieszyna 

http://www.delfincieszyn.pl/
http://www.megatiming.pl/

