VIII OTWARTE MISTRZOSTWA PRZEMYŚLA
W PŁYWANIU
Przemyśl, 02.06.2019r.

Zawody pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla
I. Organizator zawodów

•
•

Klub Pływacki „ORKA” Przemyśl.
Bartłomiej Wołoszyn tel. 602319744.

II. Termin i miejsce zawodów

Zawody odbędą się w dniu 02.06.2019r. na pływalni Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu
ul. 22 Stycznia 4 o godz. 08:00.
III. Cel zawodów

Popularyzacja sportu pływackiego wśród dzieci i młodzieży, jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny
rozwój zdolności ruchowych. Upowszechnianie umiejętności pływania i bezpieczeństwa na wodach.
IV. Dane techniczne pływalni

Pływalnia dł. 25 m, 6 torów, temperatura wody 27 st. C., pomiar czasu ręczny.
V. Darczyńcy
•
•
•

Gmina Miejska Przemyśl.
Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Przemyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

VI. Uczestnictwo

Prawo startu mają dzieci i młodzież bez ograniczeń wiekowych. Każdy zawodnik może wystartować
indywidualnie w dwóch konkurencjach i drużynowo w jednej sztafecie. W zawodach mogą uczestniczyć
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zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie (w przypadku braku badań lekarskich uczestnik bierze
udział w zawodach na własną odpowiedzialność) w niżej wymienionych kategoriach wiekowych:
Kat. I 2011 i
młodsi

Kat. II 2010

Kat. III 2009

Kat. IV 2008- Kat. V 2006- Kat. VI 2004- Kat. VII 2002 i
2007
2005
2003
starsi

25m grzbiet

50m grzbiet

50m grzbiet

50m grzbiet

25m dowolny

50m grzbiet

50m
dowolny
50m dowolny 50m dowolny 50m dowolny 50m dowolny 50m
klasyczny
50m
50m
50m
50m
klasyczny
klasyczny
klasyczny
motylkowy

50m
dowolny
100m
zmienny

Sztafeta rocznik 2009 i młodsi (chłopcy i dziewczyny w dowolnych proporcjach) 4x50m dowolnym.
Sztafeta rocznik 2008 – 2005 (dwie dziewczyny, dwóch chłopców) 4x50m dowolnym.
Sztafeta rocznik 2004 – 2001 (dwie dziewczyny, dwóch chłopców) 200m zmiennym.
Uwagi: Każdy klub może zgłosić maksymalnie dwie drużyny do udziału w danej sztafecie pływackiej.
VII. Nagrody

•
•
•

Trzech pierwszych zawodników w poszczególnych konkurencjach w każdej kategorii wiekowej
otrzyma dyplom oraz medal.
Trzy pierwsze drużyny w sztafetach otrzymają dyplom, medale oraz puchar.
Nagrody rzeczowe (uzależnione od możliwości finansowych).

VIII. Zgłoszenia do zawodów

Zgłoszenia do zawodów należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@orka-przemysl.pl w
terminie do dnia 29.05.2019r. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia, klub
lub szkołę oraz wyścigi, w których zawodnik weźmie udział. Brak możliwości dokonywania zmian w dniu
zawodów. Opłata startowa wynosi 10 zł od zawodnika. Opłatę należy wnieść na konto bankowe
Stowarzyszenia lub bezpośrednio przed zawodami w biurze zawodów. Zgłoszenie może złożyć tylko osoba,
która nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach pływackich. Zgłoszenie do
zawodów jest równoznaczne z zezwoleniem rodziców (opiekunów prawnych) na udział w zawodach,
oświadczeniem o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną przy pobieraniu danych bezpośrednio od osoby,
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oświadczeniem o zapozaniu się z niniejszym Regulaminem zawodów oraz wyrażeniem zgody na nieodpłatne
wykorzystanie zdjęć lub filmów (prasa, telewizja, internet) przedstawiających go, jako uczestnika danej
imprezy sportowej w sposób nienaruszający jego prywatności i godności. Opiekę nad zawodnikiem podczas
zawodów sprawuje osoba zgłaszająca. Lista startowa zawodów ukaże się na stronie internetowej www.orkaprzemysl.pl.
IX. Sprawy różne

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP, w sprawach nieobjętych regulaminem decyduje
sędzia główny.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione przez uczestników w
szatniach oraz na terenie pływalni.
Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki.
Nad sportowym przebiegiem zawodów czuwa na pływalni Komisja Sędziowska złożona z
wolontariuszy, którą tworzą Sędzia Główny, Sędziowie Pomocniczy i Sędziowie Torowi. Sędzia
Główny jest osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg zawodów na pływalni i ma głos
rozstrzygający w kwestiach sportowych. Może też w każdej chwili przerwać zawody. Sędziowie
Torowi mierzą czas pokonania dystansu przez zawodników na poszczególnych torach pływalni.
Wszystkie sprawy sporne, odwołania i protesty rozstrzyga sędzia główny i organizator.
Rodzic zawodnika uczestniczącego w Otwartych Mistrzostwach Przemyśla w pływaniu jest świadomy
czyhających zagrożeń, zawodnik bierze w nich udział na własne ryzyko. Jest świadomy, iż udział w
zawodach może narazić go na utratę zdrowia lub życia.
Zawodnik zabezpieczy się wszelkimi możliwymi sposobami od ryzyka utraty zdrowia lub życia
związanego z uczestnictwem w zawodach.
Uczestnik (w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic, opiekun prawny zawodnika, osoba zgłaszająca)
oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą informacyjną przy pobieraniu danych bezpośrednio od osoby
oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do celów
organizacyjnych zawodów pływackich.
Uczestnik (w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic, opiekun prawny zawodnika, osoba zgłaszająca)
oświadcza, że nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach.
Uczestnik zawodów (w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic, opiekun prawny zawodnika, osoba
zgłaszająca) zgadza się na filmowanie, na fotografowanie, na wykorzystywanie danych obecnie i w
przyszłości przez organizatorów.
Uczestnik zawodów (w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic, opiekun prawny zawodnika, osoba
zgłaszająca) zwalnia z wszelkiej odpowiedzialności Stowarzyszenie „ORKA” Przemyśl – organizatora
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•

•
•
•
•
•

Otwartych Mistrzostwach Przemyśla w pływaniu, a także kierownictwo, administratorów, osoby
odpowiedzialne wg kompetencji, urzędników, wolontariuszy, świadczeniodawców na wypadek strat,
zranień, utraty zdrowia lub życia, lub szkód związanych z uczestnictwem w zawodach.
Uczestnik (w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic, opiekun prawny zawodnika, osoba zgłaszająca)
zgadza się, aby wszystkie spory i kontrowersje związane z zawodami rozstrzygał Komitet
Organizacyjny, którego postanowienia są definitywne i obowiązujące. Nie będzie wnosić żadnych
spraw, nie będzie rozpoczynać żadnej procedury sądowej i nie będzie żądać żadnego
zadośćuczynienia przed sądami.
Kolejność konkurencji odbędzie się wg kategorii wiekowych, wręczanie nagród będzie odbywać się w
trakcie zawodów.
Ilość zawodników ze względu na techniczne możliwości pływalni może być ograniczona, decyduje
kolejność zgłoszeń. Kluby pływackie z innych miejscowości będą mogły wziąć udział w imprezie tylko
po otrzymaniu specjalnego zaproszenia od organizatora.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest
poinformować uczestników w formie komunikatów ustnych i pisemnych (biuro zawodów).
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
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