
 

1. TERMIN ZAWODÓW: 

• 16-17.12.2011 (piątek i sobota) 

� Piątek 

      I Blok (popołudniowy), godz. 15.30 

� Sobota 

II Blok (poranny), godz. 8.30 

III Blok (popołudniowy), godz. 15.00 

• Uroczyste otwarcie zawodów: piątek godz. 15.20 

• Odprawa techniczna: pokój klubowy (na antresoli) godz. 14.30 (16.12.2011r., piątek) 

• Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia godzin rozpoczęcia rozgrzewki i 
zawodów w zależności od ilości zgłoszonych zawodników. O fakcie tym organizator 
poinformuje na swojej internetowej najpóźniej do 13.12.2011 do godziny 22.00. 

 

2. ORGANIZATORZY: 

•  Burmistrz Miasta Dębica Pan Paweł Wolicki 

•  Międzyszkolny Klub Pływacki Bobry Dębica 

•  Urząd Miasta w Dębicy 

•  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy 

 

 

 

 



 

 

3. MIEJSCE ZAWODÓW: 

• Pływalnia MOSiR w Dębicy, ul. Piłsudskiego 19 

 

4. INFORMACJE TECHNICZNE: 

• Basen: 25m, temperatura wody: 27,5 °C 

• Pomiar czasu: automatyczny (Omega) 

• Ilość torów: 8 

 

5. SPONSORZY ZAWODÓW 

• Olimp-Labs – innowacyjne suplementy diety i witaminy 

• Sport Trend - sklep pływacki 

• Hotel i Restauracja Niagara 

• Ventor – Budownictwo przemysłowe 

 

6. PATRONAT MEDIALNY: 

••••  Nowiny – Gazeta codzienna 

•  Obserwator Lokalny 

•  Małopolska Telewizja Kablowa   

•  Radio Rzeszów 

•••• Portal miastodebica.pl 

 

7. UCZESTNICTWO 

• W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie w 
następujących kategoriach wiekowych: 

 

 

Kategoria Wiek (lat) Rocznik Finały 

Kategoria I 10 lat i młodsi 2001 i młodsi 

Kategoria II 11 lat 2000 

Kategoria III 12 1999 

Kategoria I 

Kategoria IV 13 1998 

Kategoria V 14 1997 
Kategoria II 

Kategoria VI 15 i starsi 1996 i starsi Kategoria III 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

8. PROGRAM ZAWODÓW:  
 

BLOK I (15:30 - 16.12.2011) PO POŁUDNIU  

KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

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

3 50 m st. klasycznym 4 50 m st. klasycznym 

5 100 m st. motylkowym  6 100 m st. motylkowym 

7 200 m st. dowolnym 8 200 m st. dowolnym 

9 200 m st. grzbietowym 10 200 m st. grzbietowym 

11 400 m st. zmiennym LIMIT 12 400 m st. zmiennym LIMIT 
 
 

BLOK II (8:30 - 17.12.2011) PRZED POŁUDNIEM 

KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

13.1 100 m st. dowolnym ELIM 14.1 100 m st. dowolnym ELIM 

15 50 m st. motylkowym 16 50 m st. motylkowym  

17.1 200 m st. zmiennym ELIM 18.1 200 m st. zmiennym ELIM 

19 50 m st. grzbietowym 20 50 m st. grzbietowym 

21 400 m st. dowolnym 22 400 m st. dowolnym 

23 200 m st. klasycznym 24 200 m st. klasycznym 

25 4 x 50 m st. dowolnym 26 4 x 50 m st. dowolnym 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

9. PRZEPISY TECHNICZNE: 

• Zawody są rozgrywane zgodnie z przepisami FINA i PZP 

• Zawody będą przeprowadzone seriami na czas zaczynając od serii najsłabszej (wg. czasów 
podanych w zgłoszeniu) bez podziału na kategorie wiekowe 

• Nie ma limitu startów dla zawodnika 

• Konkurencje 100m st. dowolnym i 200m st. zmiennym zostaną rozegrane systemem 
eliminacji i finałów w kategoriach łączonych: I – III, IV - V, VI. Zostaną rozegrane finały A. 

• Zawodnicy kategorii I i II pływający konkurencje 800m stylem dowolnym oraz 400m stylem 
zmiennym będą traktowani jako jedna kategoria (I) 

 

 

BLOK III (15:00 - 17.12.2011) PO POŁUDNIU 

KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

13.2 100 m st. dowolnym FINAŁY 14.2 100 m st. dowolnym FINAŁY 

27 100 m st. grzbietowym 28 100 m st. grzbietowym 

17.2 200 m st. zmiennym FINAŁY 18.2 200 m st. zmiennym FINAŁY 

29 100 m st. klasycznym 30 100 m st. klasycznym 

31 800 m st. dowolnym LIMIT 32 800 m st. dowolnym LIMIT 

33 4 x 50 m st. zmiennym 34 4 x 50 m st. zmiennym 



 

 

• Wielobój składa z następujących czterech konkurencji: 

 

Kategoria I - III Kategoria IV - VI 

400 m st. dowolnym 800 m st. dowolnym lub 

400 m st. zmiennym 

200 m st. zmiennym 200 m 

100 m 100 m 

50 m 50 m 

Liczy się suma uzyskanych punktów (FINA 2010). W konkurencjach 200m, 100m i 50m nie 

ma konieczności pływania jednym stylem. 

• W konkurencjach 400m st. zmiennym, 800m st. dowolnym wprowadzone zostają minima 
startowe: 

 KOBIETY  MĘŻCZYŹNI 

400m st. zmienny 6:05.30 5:58.90 

800m st. dowolny 12:28.00 12:20.40 

 

• Po zakończeniu konkurencji zostaną ogłoszone wyniki z podziałem na kategorie wiekowe 

• Sztafety rozegrane zostaną w kategorii OPEN 

 

10. REGULAMIN ROZGRZEWKI 

• I blok 14:30 – 15:20 basen 25m, 14:30 do końca I bloku basen 50m 

• II blok 7:30 – 8:15 basen 25m, 7:30 do końca II bloku basen 50m 

• III blok 14:00 – 14:45 basen 25m, 14:00 do końca III bloku basen 50m 

 

11. NAGRODY: 

• Medale i dyplomy za pierwsze trzy miejsca w każdej konkurencji  

• Medale za pierwsze trzy miejsca w finale A, dyplomy za finał A 

• Puchary dla sześciu najlepszych klubów (punktacja medalowa) 

• Statuetki dla najlepszych zawodników wieloboju, medale dla trzech najlepszych zawodników 
w każdej kategorii wiekowej (suma punktów – FINA 2010) 

• Statuetki dla najlepszych zawodników dwuboju (2 najlepsze starty), medale dla trzech 
najlepszych zawodników w każdej kategorii wiekowej (suma punktów - FINA 2010)  

• Wszystkie dzieci w wieku 10 lat i młodsze otrzymają dyplomy za udział w zawodach i 
odznakę 

• Napoje dla zawodników od sponsora OLIMP-LABS 

• Nagroda niespodzianka dla klubu za doping i ubiór klubowy 



 

 

• Medale za pierwsze trzy miejsca w biegach sztafetowych 

• Atrakcyjne nagrody rzeczowe - na końcu zawodów odbędzie się losowanie nagród, 
ufundowanych przez sponsora SPORT – TREND 

• Warunkiem otrzymania nagrody jest osobiste stawienie się po odbiór 

 

12. ZASADY FINANSOWANIA: 

• Koszty organizacyjne pokrywa organizator zawodów 

• Zawodnicy/kluby przyjeżdżają na koszt własny 

• Opłata startowa wynosi 10 zł od każdego zgłoszonego startu w tym także sztafety 

• Obligatoryjna opłata za komplet wyników oraz listę startową 20 zł 

• Kluby które nie dokonają wpłaty przelewem muszą uregulować opłatę gotówką do końca I 
bloku 

 

13. ZGŁOSZENIA: 

• Zgłoszenia do zawodów w formie elektronicznej należy przesłać na adres: 

       zawody@bobrydebica.wer.pl do dnia 10.12.2011 (sobota) 

• Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę! 

• Wycofania i korekty możliwe są do 14.12.2011, po tym terminie opłaty zostaną pobrane 
zgodnie ze zgłoszeniem 

• Zaproszenie do pobrania na stronach: www.bobrydebica.wer.pl lub www.omegatiming.pl 

• Po zakończonych zawodach wyniki umieszczone będą na powyższych stronach 

• Wyniki live będą dostępne na stronie www.omegatiming.pl  

• Lista zgłoszonych zawodników do konkurencji ukarze się na powyższych stronach  

po godz. 22.00 w środę 14.12.2011 

• Zgłoszenia w Splash Entry Editor  

• Wpłat można dokonywać na konto: Alior Bank  80 2490 0005 0000 4500 4263 2281  

,kierownik ekipy zobowiązany jest do przedstawienia dowodu wpłaty organizatorowi 
zawodów do końca I bloku  

 

14. ZAKWATEROWANIE  I  WY ŻYWIENIE: 

• Hotel Niagara – 85 zł osobo/dzień (15 miejsc), pełne wyżywienie (3,5 km) 

• Hotel Gold – 130 zł dorosły/dzień, 90 zł zawodnik/dzień, pełne wyżywienie (0,3 km) 

• Hotel Dworek – 90 zł osobo/dzień (34 miejsc), pełne wyżywienie (1 km) 

• Hotel U Jana – 85 zł osobo/dzień (30 miejsc), pełne wyżywienie (3 km) 

• Istnieje możliwość zamówienia wyżywienia (piątek, sobota) 

� Śniadanie 11 zł 

� Obiad 18 zł (istnieje możliwość dowozu obiadu na basen) 

� Kolacja 11 zł 

 



 

 

• Zamówienia na zakwaterowanie i wyżywienie poprzez formularz elektroniczny dostępny pod 
adresem: http://bobrydebica.wer.pl/forma/ proszę przesyłać do dnia 4.12.2011(niedziela), 
korekty do dnia 12.12.2011. Po tym terminie opłaty zostaną pobrane zgodnie z 
zamówieniem. 

• O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń 

 

15. KONTAKT: 

• Sprawy techniczne, zgłoszenia: Tomasz Dąbrowski 

Telefon: 600891032,  

E-mail: zawody@bobrydebica.wer.pl 

• Wyżywienie i zakwaterowanie: Robert Kołodziej  

Telefon: 661424931,  

http://bobrydebica.wer.pl/forma/, (e-mail: robson62-62@o2.pl) 

 

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

• Podstawą dopuszczenia do startu są aktualne badania lekarskie, za posiadanie których 
odpowiedzialni są trenerzy/kierownicy drużyn 

• Za dyscyplinę zawodników w czasie trwania zawodów odpowiedzialni są trenerzy/kierownicy 
ekip 

• Dekoracje zwycięzców będą się odbywać podczas trwania zawodów 

• Organizator zaprasza wszystkich trenerów/opiekunów na spotkanie integracyjne, które 
rozpocznie się o godz. 20.00 (16.12.2011) w restauracji Niagara ul. Kościuszki (obok 
Ratusza Miejskiego) 

• Zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu 

• Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć i materiałów filmowych 
wykonanych podczas zawodów do umieszczenia na stronie internetowej klubu i w celach 
promocyjnych klubu 

• W sprawach nie objętych niniejszym komunikatem decyduje organizator zawodów 

 
 
                                                                                                    Prezes  

MKP Bobry D ębica 
                                                                                                  Robert Kołodziej 


