KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW PŁYWACKICH

O BŁĘKITNĄ WSTĘGĘ WISŁY
JUNIOR CUP
Organizator
Toruń Multisport Team
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zawodów
Katarzyna Walenta
klub@tmt.torun.pl
Termin zawodów
16 czerwca 2018 r.
Miejsce zawodów
Uniwersyteckie Centrum Sportowe
87-100 Toruń, ul Św. Józefa 17
długość – 25 m
ilość torów – 8
temperatura wody – 270C (± 1)
pomiar czasu ręczny
PREZYDENT MIASTA TORUNIA
Michał Zaleski

www.tmt.torun.pl
https://www.facebook.com/TorunMultisportTeam

PATRONAT HONOROWY
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO – POMORSKIEGO
Piotr Całbecki

I.

Uczestnictwo
1. Prawo startu w zawodach mają zawodnicy zgłoszeni przez klub, urodzeni w roku: 2010 i młodsi,
2009, 2008, 2007 posiadający ważne badania lekarskie. Przy czym zgłoszenie zawodnika
do zawodów stanowi oświadczenie o braku przeciwskazań do udziału w nich.
2. W zawodach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy zgłoszeni w terminie.
3. Nie dopuszcza się dodatkowych zgłoszeń w dniu zawodów.

II.

Cel zawodów:
1. Popularyzacja pływania.
2. Doskonalenie umiejętności pływackich.
3. Propagowanie aktywnej formy spędzania czasu wolnego.

III. Przepisy techniczne
1. Zawody zostaną rozegrane seriami na czas.
2. Każdy zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych oraz w sztafecie.
3. Serie będą rozstawione od najwolniejszej do najszybszej wg zgłoszonych czasów.
4. Osoby bez podanych czasów będą startowały w najwolniejszych seriach jako NT (No Time).
5. W trakcie rozgrzewki skoki startowe dozwolone są tylko na torze nr 1 i nr 8, które są torami
jednokierunkowymi do skoków na głębokiej i nawrotów na płytkiej wodzie. Trenerzy są proszeni o
pilnowanie tego.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w strukturze czasowo – organizacyjnej zawodów.
IV. Zgłoszenia
1. Obowiązuje zgłoszenie z programu Entry Edytor – Splash. Wygenerowany plik LENEX należy
przesłać na adres poczty e-mail: tomek.zwiejski@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do dnia
13.06.2018 r. (środa) do godz. 20.00. Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia będzie wysłane w ciągu
48 h. Jeśli to nie nastąpi, prosimy o powtórne jego wysłanie.
2. Skreślenia i zmiany przyjmowane będą do dnia 14.06.2018 r. (czwartek) do godz. 15.00.
3. Lista startowa zostanie opublikowana na stronie internetowej www.megatiming.pl oraz
www.tmt.torun.pl w dniu 15.06.2018 r. (piątek) do godz. 15.00. Po tym terminie płatności będą
pobierane zgodnie ze zgłoszeniem i nie istnieje możliwość zwrotu opłaty startowej.
4. Po opublikowaniu list startowych nie będą przyjmowane żadne zmiany w odniesieniu
do konkurencji lub czasów zgłoszenia, poza wykreśleniem zawodnika z konkretnych startów.
V. Kategorie wiekowe
Kategoria

I

II

III

IV

Rocznik

2010 i młodsi

2009

2008

2007

Wiek

8 lat i młodsi

9 lat

10 lat

11 lat

Klasyfikacja w konkurencjach indywidualnych prowadzona będzie w następujących kategoriach
wiekowych: roczniki: 2010 i młodsi, 2009, 2008, 2007.
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W wyścigach sztafetowych klasyfikacja prowadzona będzie:
w dwóch kategoriach wiekowych w przypadku sztafet 4 x 50 dowolnym MIX:
• roczniki 2010 i młodsi - 2009 (po 2 dziewczynki i 2 chłopców) oraz
• 2008-2007 (po 2 dziewczynki i 2 chłopców).
2) w jednej kategorii wiekowej roczniki 2008-2007 (po 2 dziewczynki i 2 chłopców) w przypadku sztafet
4x50 zmiennym MIX.
1)

Ilość dzieci z danego rocznika, w odpowiedniej kategorii jest dowolna.
Klub może zgłosić dowolną ilość sztafet.
VI. Program zawodów: 16.06.2018 (sobota)
845
900 - 925
925 - 950
1000
1015

odprawa techniczna trenerów
rozgrzewka: roczniki 2009, 2010 i młodsi
rozgrzewka: roczniki 2008, 2007
uroczyste otwarcie zawodów
rozpoczęcie konkurencji pływackich

Nr
1/2

m st. dowolnym

Konkurencje
rocznik 2009,2010 i młodsi

25

Dz/Ch

3/4

25

m st. klasycznym

rocznik 2009,2010 i młodsi

Dz/Ch

5/6

25

m st. grzbietowym

rocznik 2009,2010 i młodsi

Dz/Ch

7/8

25

m st. motylkowym

rocznik 2009,2010 i młodsi

Dz/Ch

Wręczenie dyplomów i medali za konkurencje 1-8 w poszczególnych kategoriach wiekowych
rocznik 2009, 2008, 2007
9/10
50
m st. dowolnym
Dz/Ch
11/12

100

m st. grzbietowym

rocznik 2008,2007

Dz/Ch

13/14

50

m st. klasycznym

roczniki 2009, 2008, 2007

Dz/Ch

Wręczenie dyplomów i medali za konkurencje 9-14 w poszczególnych kategoriach wiekowych
15/16
50
m st. grzbietowym
rocznik 2008,2007
Dz/Ch
17/18

50

m st. motylkowym

rocznik 2008,2007

Dz/Ch

19/20

100

m st. klasycznym

rocznik 2008,2007

Dz/Ch

21/22

100

m st. dowolnym

rocznik 2008,2007

Dz/Ch

23

4x50

m st. dowolnym MIX

24

4x50

m st. zmiennym MIX

roczniki (2010 i młodsi-2009) i
(2008-2007)
roczniki (2008-2007)

2 Dz / 2 Ch
2 Dz / 2 Ch

Pozostałe dekoracje za wyścigi 15-24 oraz dekoracje dla najlepszych zawodników w
poszczególnych kategoriach wiekowych.
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VII. Nagrody
1. Trzy najlepsze zawodniczki i zawodnicy w każdej konkurencji i każdej kategorii wiekowej otrzymają
medale i dyplomy.
2. Trzy najlepsze sztafety (w każdej kategorii wiekowej) otrzymają medale i dyplomy.
3. Dla najlepszych zawodników i zawodniczek – do 3 miejsca, w kategorii wiekowej I, II, III, IV za jeden
najlepszy wynik wg tabeli wielobojowej FINA przyznawane będą puchary i nagrody rzeczowe.
VIII. Zasady finansowania
1. Opłata startowa wynosi 30,00 zł od każdego zgłoszonego zawodnika.
2. Opłata za zgłoszenie klubu do zawodów wynosi 20,00 zł.
3. Istnieją dwie możliwości wniesienia opłaty startowej:
a) w formie gotówkowej w dniu zawodów
b) przelewem do dnia 15.06.2018 r. (piątek) - dzień księgowania na koncie organizatora- na konto
klubu Toruń Multisport Team o numerze: 28 1750 0012 0000 0000 2713 6998, prowadzone w banku:
Raiffeisen Polbank z dopiskiem opłata startowa zawody „Junior Cup”, nazwą klubu oraz nazwiskami
. Prosimy o zabranie potwierdzenia porzelewu.
Zgodnie z zapisami punktu IV.3 przedmiotowego regulaminu płatności będą pobierane zgodnie ze
zgłoszeniem i nie istnieje możliwość zwrotu opłaty startowej.
4. Koszty organizacji zawodów ponosi gospodarz imprezy, a koszty uczestnictwa ponoszą
kluby/zawodnicy.
5. Osoby/kluby chcące otrzymać fakturę za startowe proszone są o przesłanie danych do faktury do
dnia 23.05.2018 r. (środa) z podaniem: klubu, kwoty i danych na jakie ma być wystawiona faktura,
w tym numer NIP i pełna nazwa. Adres na jaki należy wysyłać dane do faktur: klub@tmt.torun.pl.
IX.

Komisja Sędziowska
Komisję sędziowską powołuje Kolegium Sędziów przy Kujawsko-Pomorskim Okręgowym Związku
Pływackim w Toruniu.

X. Kontakt:
Zgłoszenia, lista startowa, wyniki:
Sprawy organizacyjne:

Tomasz Zwiejski, tomek.zwiejski@gmail.com
Katarzyna Walenta, klub@tmt.torun.pl
kom. 502 225 135

XI. Patronat medialny:
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XII. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy zawodów zobligowani są do przestrzegania regulaminu obiektu.
2. W obrębie niecki basenu w trakcie zawodów mogą przebywać wyłącznie zawodnicy biorący udział
w zawodach oraz trenerzy.
3. W sprawach nieokreślonych niniejszym Komunikatem, regulaminami oraz innymi przepisami,
decyzje podejmuje Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego lub Sędzia Główny zawodów.
4. Zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację przez prawnych opiekunów uczestników zawodów
oraz trenerów postanowień zawartych w niniejszym Komunikacie oraz wyrażenie świadomej zgody
na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku oraz na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć,
filmów lub wywiadów z ich wizerunkiem na potrzeby promocyjne zawodów, jak i Organizatora, w tym
na zamieszczanie wyników z danymi osobowymi uczestników zawodów na stronie internetowej
Organizatora oraz portalach społecznościowych, jak również w prasie, radio i telewizji.
5. Przyjmuje się, że zgłoszenie zawodnika do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne
z akceptacją postanowień niniejszego Komunikatu.
6. Administratorem danych osobowych jest Toruń Multisport Team z siedzibą w Toruniu ul. Św. Józefa
72/50. Dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji zawodów oraz Organizatora na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 r. Odbiorcą
danych osobowych będą wszystkie osoby zainteresowane listami startowymi oraz wynikami
zawodów. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do archiwizowania
wyników sportowych w zasobach Organizatora (organizator nie odpowiada za gromadzenie i
przetwarzanie danych osobowych na www.megatiming.pl). Uczestnik (opiekun prawny / trener)
posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnik (opiekun pranych / trener) ma prawo
wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w zawodach, niepodanie danych
uniemożliwi zgłoszenie do zawodów. Administrator danych nie będzie podejmował decyzji w sposób
zautomatyzowany, dane nie będą profilowane zgodnie z art. 22 ust 1 i 4 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 r.
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SERDECZNIE ZAPRASZMY DO UDZIAŁU W ZAWODACH
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