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Miejsce zawodów: 

 

Pływalnia MOSIR w Dębicy, ul. Piłsudskiego 19 

 

Organizatorzy: 

 

Burmistrz miasta Dębica – Pan Paweł Wolicki 

MKP Bobry Dębica 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy 

Urząd Miasta Dębica 

 

Główni sponsorzy: 

 

                      

 

Patronat medialny: 

 

Obserwator Lokalny 

Wiadomości dębickie 

Portal internetowy:  www.debica24.eu;  

www.wiadomoscidebickie.eu  
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1. TERMIN ZAWODÓW: 31 maj – 01 czerwiec 2014r. 

2. MIEJSCE ZAWODÓW: Kryta Pływalnia MOSIR w Dębicy, ul. Piłsudskiego 19 

3. INFORMACJE TECHNICZNE:  

 

• Pływalnia – 50m,  

• 8 torów, temperatura wody: 27°C,  

• pomiar czasu: automatyczny (Omega) 

 

4. ORGANIZATOR: 

 

• Burmistrz Miasta Dębica 

• Międzyszkolne Klub Pływacki BOBRY Dębica 

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy 

• Urząd Miasta Dębica 

 

5. PATRONAT MEDIALNY: 

 

• Obserwator Lokalny 

• Wiadomości Dębickie 

• www.debica24.eu 

• www.wiadomoscidebickie.eu  

 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 

• W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie w 

następujących kategoriach wiekowych: 

Kategoria Wiek (lat) Rocznik 

I 11 i młodsi 2003 i młodsi 

II 12 2002 

III 13 2001 

IV 14 2000 

V 15 i starsi 1999 i starsi 
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• Konkurencje: 200 m st. dowolnym oraz 200 m st. zmiennym przeprowadzone zostaną 

systemem eliminacji i finału w dwóch kategoriach:  

� 13 lat i młodsi – I kategoria 

� 14 lat i starsi – II kategoria 

 

7. PRZEPISY TECHNICZNE 

 

• Zawody są rozgrywane zgodnie z przepisami FINA i PZP 

• Rozstawienie serii nastąpi na podstawie aktualnego rankingu 

• W przypadku podania błędnych danych zawodnika, niepozwalających go 

zidentyfikować w Rankingu Europejskim zostanie on rozstawiony z NT 

• Konkurencje (za wyjątkiem wyścigów 200 m st. dowolnym oraz 200 m st. zmiennym) 

zostaną przeprowadzone seriami na czas zaczynając od serii najsłabszej bez podziału 

na kategorie wiekowe 

• Konkurencje: 200 m st. dowolnym oraz 200 m st. zmiennym przeprowadzone zostaną 

systemem eliminacji i finału w dwóch kategoriach:  

� 13 lat i młodsi – I kategoria 

� 14 lat i starsi – II kategoria 

• Najlepszy zawodnik / zawodniczka w każdej kategorii – suma 2 najlepszych wyników 

uzyskanych za starty 

• Po zakończeniu konkurencji zostaną ogłoszone wyniki z podziałem na kategorie 

wiekowe 

• Sztafety rozegrane zostaną w kategorii OPEN (kolejność dowolna – 2 zawodniczki i 2 

zawodników) 

• Nie ma limitu startów dla zawodnika 

 

8. PROGRAM ZAWODÓW: 

 
BLOK I – sobota 31 maj 2014r. – 9:00 – przed południem 

KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

1. 50 m st. dowolnym 2. 50 m st. dowolnym 

3. 50 m st. grzbietowym 4. 50 m st. grzbietowym 

5. 100 m st. klasycznym 6. 100 m st. klasycznym 
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7. 100 m st. motylkowym 8. 100 m st. motylkowym 

9. 200 m st. zmiennym - eliminacje 10. 200 m st. zmiennym - eliminacje 

11. 4 x 100 st. zmiennym - MIX 

 

BLOK II – sobota 31 maj 2014r. – 15:00 – po południu 

KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

1. 200 m st. dowolnym - eliminacje 2. 200 m st. dowolnym - eliminacje 

3. 100 m st. grzbietowym 4. 100 m st. grzbietowym 

5. 400 m st. dowolnym 6. 400 m st. dowolnym 

7. 200 m st. zmiennym - finał 8. 200 m st. zmiennym - finał 

 

BLOK III – niedziela 01 czerwiec 2014r. – 9:00 – przed południem 

KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

1. 200 m st. dowolnym - finał 2. 200 m st. dowolnym - finał 

3. 200 m st. grzbietowym 4. 200 m st. grzbietowym 

5. 100 m st. dowolnym 6. 100 m st. dowolnym 

7. 200 m st. klasycznym 8. 200 m st. klasycznym 

9. 4 x 100 st. dowolnym - MIX 

 

9. REGULAMIN ROZGRZEWKI 

 

• Basen 50 m: rozpoczęcie - na godzinę przed zawodami; zakończenie – 15 min. przed 

pierwszym startem, 

• Basen 25 m – 3 tory w trakcie trwania rozgrzewki i zawodów 

 

10. NAGRODY 

 

• Za miejsca od I do III w każdej konkurencji i każdej kategorii medale oraz pamiątkowe 

dyplomy 

• Za miejsca od I – III w konkurencjach finałowych – medale, dyplomy oraz atrakcyjne 

nagrody; dla finalistów od miejsca IV – VIII - dyplomy 

• Statuetki dla najlepszych zawodników dwuboju (suma dwóch najlepszych wyników) 

• Medale za miejsca od I do III w biegach sztafetowych 
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Warunkiem otrzymania nagrody jest osobiste stawienie się po odbiór. 

 

11. WARUNKI FINANSOWANIA 

 

• Koszty organizacyjne pokrywa organizator zawodów 

• uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt 

• opłata startowa:  

� 10 zł od każdego zgłoszonego startu indywidualnego 

� 15 zł od każdej zgłoszonej sztafety 

Dane do przelewu: 

MKP Bobry Dębica, ul. Piłsudskiego 19, 39-200 Dębica 

Nr rachunku bankowego: 80 2490 0005 0000 4500 4263 2281 

• Obligatoryjna opłata zgłoszeniowa dla Klubu (w tym lista startowa ) – 10 zł 

• Kierownicy (trenerzy) ekip zobowiązani są do przedstawienia organizatorom 

potwierdzenia dokonania przelewu 

• Kluby, które nie dokonają wpłaty przelewem zobowiązane są do uregulowania 

stosownych opłat gotówką do końca I bloku 

 

12. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW 

 

• Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Radomski-Tomasz@wp.pl do dnia 24 maja 

2014r. (sobota) do godz. 22:00. Zgłoszenia dokonane po terminie nie będą brane pod 

uwagę. 

• Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika; pełną datę urodzenia w 

formacie dd/mm/rrrr; numer licencji; nazwę klubu; numer kodowy klubu; dystans i 

konkurencję oraz najlepszy wynik uzyskany w ostatnich 12 miesiącach ujęty w 

Rankingu Europejskim (www.swimrankings.net) 

Wyniki zawodów przesyłane będą do rankingów. Rezultaty zawodników z 

niepoprawnym kodem / danymi wpisanymi do zgłoszenia nie zostaną dołączone do 

rankingu. 

• Wycofania do 27 maja 2014r. (wtorek). Po tym terminie opłaty zostaną pobrane 

zgodnie ze zgłoszeniem 
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• Zaproszenia do pobrania na stronach: www.bobrydebica.com oraz 

www.megatiming.pl  

• Potwierdzenia zgłoszeń będą dostępne na powyższych stronach w dniu 28 maja 

2014r. (środa) 

• Po zakończonych zawodach wyniki dostępne będą na powyższych stronach 

• Wyniki live na stronie: www.megatiming.pl 

• Zgłoszeń należy dokonywać tylko w formie elektronicznej przygotowane przy pomocy 

SPLASH edytora (materiały do pobrania: http://bobrydebica.com/programy.php)  

 

13. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 

 

Lista rekomendowanych przez MKP Bobry Dębica hoteli: 

 

• Hotel Gold - http://www.hotel-gold.eu/ - (0,5 km) 

• Hotel Borowiec – Ośrodek Przygotowań Piłkarskich im. Kazimierza Górskiego - 

http://www.borowiec.info/kontakt.html - (4,5 km) 

• Hotel Polonez – http://www.hotel-polonez.eu - (6 km) 

 

14. KONTAKT 

 

• W sprawach zgłoszeń:  

Tomasz Radomski – tel. +48 696 071 301, mail: Radomski-Tomasz@wp.pl  

• Kontakt z organizatorem: +48 533 060 862 

 

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

• Podstawą dopuszczenia zawodnika do startu są aktualne badania lekarskie, za 

posiadanie których odpowiedzialni są trenerzy / kierownicy ekip 

• Za dyscyplinę i porządek w czasie trwania zawodów odpowiedzialni są trenerzy / 

kierownicy ekip 

• Za dopuszczenie zawodnika do startu odpowiedzialni są trenerzy / kierownicy ekip 

• Dekoracje zwycięzców odbywać się będą podczas trwania zawodów – zgodnie ze 

scenariuszem dekoracji 

• Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu czasowego zawodów 
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• Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi 

• W sprawach nie objętych tym regulaminem decyduje organizator zawodów 

• Zgłoszenie zawodnika / Klubu na zawody jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu 

 

 

Prezes Zarządu 

   MKP Bobry Dębica 

            Magdalena Sroczyńska 

 


