KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
X MIĘDZYNARODOWYCH
ZAWODÓW PŁYWACKICH MASTERS

O BŁĘKITNĄ WSTĘGĘ WISŁY
ZAWODY
PUCHARU POLSKI MASTERS 2019
Organizator
Toruń Multisport Team
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zawodów
Magdalena Ładysz
klub@tmt.torun.pl
tel. 692 975 406
Termin zawodów
25 – 26 maja 2019 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 – aparatura elektroniczna

PREZYDENT MIASTA TORUNIA
Michał Zaleski

PATRONAT HONOROWY
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Piotr Całbecki

I. Uczestnictwo
1. Prawo startu w zawodach mają zawodniczki i zawodnicy w wieku od 20 lat (rok urodzenia 1999
i starsi).
2. Każdy zawodnik może uczestniczyć w dwóch konkurencjach indywidualnych i jednej sztafecie
w bloku.
3. Zawodnicy muszą złożyć pisemne oświadczenia, że są zdrowi i startują na własną odpowiedzialność.
Oświadczenia będę udostępnione do podpisu w dniu zawodów, w biurze zawodów, do którego każdy
zawodnik musi się udać przed startem, celem rejestracji.
4. Zawodnicy reprezentujący kluby i sekcje zrzeszone w PZP, oraz kluby i sekcje niezrzeszone w PZP
muszą zgłosić się do zawodów tylko w ramach zgłoszenia klubowego. Zawodnicy niezrzeszeni
zgłaszają się indywidualnie.
5. W konkurencjach 800 m stylem dowolnym kobiet i mężczyzn im. Andrzeja Majchrzakowskiego
uczestniczyć mogą zawodnicy osiągający wyniki minimum wg załączonej do regulaminu tabeli.
Zawodnicy, którzy w tej konkurencji przekroczą limit czasu dla swojej kategorii wiekowej wyznaczony
przez organizatora nie zostaną sklasyfikowani, a ich wynik nie zostanie umieszczony w wynikach
(OTL). Jednocześnie sędzia ma prawo z chwilą przekroczenia limitu przerwać wyścig temu
zawodnikowi i poprosić zawodnika o opuszczenie niecki basenu.
II. Zgłoszenia
1. Obowiązuje zgłoszenie w formie elektronicznej z programu Entry Edytor – Splash. Wygenerowany
plik LENEX należy przesłać na adres poczty e-mail: michal.derewecki@poczta.fm w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.05.2019 r. (sobota) do godz. 20.00. Potwierdzenie otrzymania
zgłoszenia będzie wysłane w ciągu 48 h. Jeśli to nie nastąpi, prosimy o powtórne jego wysłanie.
2. Zaproszenie
do
pobrania
zostanie
udostępnione
na
stronach:
www.megatiming.pl,
www.masters.polswim.pl lub www.tmt.torun.pl
3. Listy startowe zostaną opublikowane w dniu 24.05.2019 r. na stronach:
 www.tmt.torun.pl
 www.masters.polswim.pl
 www.megatiming.pl
4. Po opublikowaniu list startowych nie będą przyjmowane żadne zmiany w odniesieniu do konkurencji
lub czasów zgłoszenia, poza wykreśleniem zawodnika z konkretnych startów.
III. Kategorie wiekowe
Grupa młodzieżowa:
„0”

A
B
C
D
E
F

25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54

20-24 lata

Kategorie Masters:
G
H
I
J
K
L

55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84 i dalej co 5 lat

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

IV. Sztafety klubowe
Sztafetę stanowią wyłącznie zawodnicy jednego klubu. Nie dopuszcza się startu zawodników z grupy
„0” w sztafetach kategorii Masters oraz startu sztafet złożonych z zawodników niezrzeszonych. Łączny wiek
czterech zawodników:
Grupa młodzieżowa:
„0”

80-96 lat
Kategorie Masters:

A
B
C

100-119
120-159
160-199

D
E
F

200-239
240-279
280+

V. Przepisy techniczne
1. Zawody będą przeprowadzone seriami na czas. Serie będą ustalone zgodnie z przepisami pływania –
wg zgłoszonych aktualnych czasów. Osoby bez podanych czasów będą startowały w najsłabszych
seriach.
2. Celem usprawnienia przebiegu zawodów, w trakcie ich trwania, zawodnicy zgłoszeni na 800 m st.
dowolnym i 400 m st. zmiennym będą proszeni o potwierdzenie startu. Będzie to ogłaszane przez
spikera zawodów. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, organizator rozważy rozegranie konkurencji
800 m st. dowolnym od serii najsilniejszej. Będzie to z wyprzedzeniem ogłoszone na profilu Facebook
organizatora, jak również w trakcie zawodów.
VI. Program zawodów
I Blok – 25.05.2019 (sobota)

II Blok – 26.05.2019 (niedziela)

1030- 1300 rejestracja zawodników

0930- 1015 rozgrzewka

1300- 1345 rozgrzewka

1030 rozpoczęcie konkurencji pływackich

1350 uroczyste otwarcie zawodów
1400 rozpoczęcie konkurencji pływackich
Konkurencje Blok I:
Nr
1/2
3/4
5/6
7/8
9/10
11/12
13/14
15/16

Konkurencje Blok II :

Konkurencja
100 m st. dowolnym
50
m st. klasycznym
200 m st. zmiennym
100 m st. grzbietowym
50
m st. motylkowym
200 m st. klasycznym
4x50 m st. zmiennym
800 m st. dowolnym

K/M
K/M
K/M
K/M
K/M
K/M
K/M
K/M

Nr
17/18
19/20
21/22
23/24
25/26
27/28
29/30
31/32

Konkurencja
100 m st. zmiennym
200 m st. dowolnym
50
m st. grzbietowym
100 m st. motylkowym
50
m st. dowolnym
100 m st. klasycznym
200 m st. grzbietowym
400 m st. zmiennym
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K/M
K/M
K/M
K/M
K/M
K/M
K/M
K/M

VII. Nagrody
1. Za zajęcie miejsca 1-3 we wszystkich kategoriach wiekowych w konkurencjach indywidualnych medale i dyplomy, w sztafetach – dyplomy (po jednym na sztafetę).
2. Ponadto, pięć najlepszych zawodniczek i pięciu najlepszych zawodników za dwa najlepsze starty
wg punktacji Masters otrzyma statuetki i nagrody rzeczowe.
3. Trzy najlepsze zawodniczki i trzech najlepszych zawodników w konkurencji 800 m stylem dowolnym
im. Andrzeja Majchrzakowskiego wg punktacji przyjętej przez organizatora otrzyma puchary oraz
nagrody rzeczowe.
4. Każdy uczestnik zawodów otrzymuje okolicznościowy upominek.
VIII. Zasady finansowania
1. Opłata startowa wynosi 100,00 zł (90 zł za udział w zawodach + 10 zł na Komitet Techniczny
Masters przy Polskim Związku Pływania) od każdego zawodnika biorącego udział w zawodach.
2. Opłata musi być wpłacona do dnia 19.05.2019 r. na konto klubu Toruń Multisport Team
o numerze: 91 1750 0012 0000 0000 2713 6931, prowadzone w banku: Raiffeisen Polbank
z dopiskiem – „opłata startowa zawody Masters”, nazwą klubu oraz nazwiskami zawodników. W
przypadku dużej ilości zawodników, prosimy o przesłanie listy na maila (klub@tmt.torun.pl).
3. Dla zawodników startujących tylko w konkurencji 800 m stylem dowolnym opłata startowa wynosi
30,00 zł.
4. Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej podczas rejestracji w dniu zawodów. W takim
przypadku opłata wynosi 130,00 zł (w tym 10 zł na Komitet Techniczny Masters przy Polskim
Związku Pływania).
5. Osoby/kluby chcące otrzymać fakturę za startowe proszone są o przesłanie danych do
faktury do dnia 19.05.2019 r. (niedziela) z podaniem: klubu, kwoty i danych na jakie ma być
wystawiona faktura, w tym numer NIP i pełna nazwa klubu. Adres na jaki należy wysyłać dane
do faktur: klub@tmt.torun.pl
IX. Postanowienia końcowe
1.

2.

3.

Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP oraz regulaminy i przepisy ruchu Masters.
W sprawach nieokreślonych regulaminem, komunikatami oraz innymi przepisami decyzje podejmuje
według kompetencji Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego lub Sędzia Główny zawodów.
Organizator zastrzega, iż ze względu na warunki techniczne obiektu, w przypadku ilości zgłoszeń
przekraczającej liczbę 350 zawodników może zostać podjęta decyzja o zamknięciu list, a co za tym
idzie odrzuceniu zgłoszeń ponad wskazany limit. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Przyjmuje się, że zgłoszenie zawodnika do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne
z akceptacją postanowień niniejszego Komunikatu oraz wyrażeniem 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.
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4.

5.

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 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 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.
Patronat medialny nad zawodami objęły lokalne gazety i telewizje, w tym miejski portal informacyjny
Dzień Dobry Toruń oraz Telewizja Polska S.A. Oddział w Bydgoszczy.

X. Zakwaterowanie
Polecamy zakwaterowanie w:
1. Hotel Meeting – 87-100 Toruń, ul. Gen. J. Bema 73-89, tel. (56) 665 00 50. Nocleg około 10 minut
pieszo od pływalni lub około 5 minut jazdy samochodem. Przy rezerwacji proszę powołać się na
hasło ,,MASTERS”
2. B&B
Hotel
–
87-100
Toruń,
ul.
Leona
Szumana,
tel.(56)
621
81
00,
e-mail: torun@hotelbb.com, Przy rezerwacji proszę sie powołać na hasło „Toruń Multisport Team“
3. Ibis Budget Toruń – 87-100 Toruń, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 2a, tel. (56) 657 60 61 e-mail:
H7147@accor.com Nocleg około 5 minut od Toruńskiej Starówki i 10 minut od Dworca Głównego.
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SERDECZNIE ZAPRASZMY DO UDZIAŁU W ZAWODACH
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