
                          

                                                   Gmina Garwolin 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

XIX Zawody Pływackie o Puchar Wójta Gminy Garwolin 

 
I. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 

17.10.2021r. /niedziela/ - Rozgrzewka: 8:15 - 8:45; zawody: 9:00 

 

Pływalnia Miejska ,, Garwolanka ” 

ul. Olimpijska 2, 08-400 Garwolin 

Długość pływalni: 25 metrów, 6 torów, temperatura wody: 27 st. C. 

Pomiar czasu: ręczny 

 

II. ORGANIZATORZY: 
 

Uczniowski Klub Sportowy ,, Delfin ” Garwolin 

Urząd Gminy Garwolin 

Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie 

 

 

III. CEL IMPREZY: 
1. Popularyzacja pływania. 

2. Propagowanie pływania jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny rozwój 

zdolności ruchowych dzieci i młodzieży. 

3. Promocja Gminy Garwolin i Centrum Sportu i Kultury 

4. Promocja Klubu UKS ,, Delfin ” Garwolin 

 

IV. UCZESTNICTWO 
W zawodach startują zawodnicy w następujących kategoriach wiekowych z 

podziałem na płeć:  

I kategoria: 2011 i młodsi – 50m dowolny, 50m klasyk, 50m grzbiet, 50m motyl 

II kategoria: 2010 - 50m dowolny, 50m klasyk, 50m grzbiet, 50m motyl 

III kategoria: 2009 - 50m dowolny, 50m klasyk, 50m grzbiet, 50m motyl 

IV kategoria: 2008 – 2007 - 50m dowolny, 50m klasyk, 50m grzbiet, 50m motyl 

V kategoria: 2006 i starsi - 50m dowolny, 50m klasyk, 50m grzbiet, 50m motyl 

VI kategoria: 2009 i młodsi – 100m dowolny 

VII kategoria: 2008 i starsi – 100m dowolny 

 



 

 

 

V. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW: 
1. Zgłoszenia Klubowe: Zgłoszenie do zawodów należy przesłać w formie 

elektronicznej (SPLASH ENTRY EDITOR*.lxf ), które uprzednio zostanie 

wysłane do zaproszonych klubów 

2. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: wmianownik@wp.pl do 11.10.2021. 

3. Lista zgłoszonych zawodników i klubów zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej www.uksdelfingarwolin.pl  w dniu 14.10.2021. 

4. Lista startowa zostanie opublikowana na stronie internetowej: 

www.uksdelfingarwolin.pl  w dniu 16.10.2021 

5. Oprócz Zgłoszenia należy KONIECZNIE najpóźniej w dniu zawodów dostarczyć 

organizatorowi oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika zawodów. Brak 

oświadczenia będzie równoznaczne z niedopuszczeniem zawodnika do zawodów. 

 

 

VI. PRZEPISY TECHNICZNE: 
1. Zawodnicy mają prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych 

2. Zawody przeprowadzone są seriami na czas 

3. Zgłoszenie jest jednoznaczne z oświadczeniem, że zawodnik nie posiada 

przeciwskazań do udziału w zawodach pływackich 

 

VII. NAGRODY: 
1. Medale za miejsca I-III w każdej konkurencji i kategorii 

2. Dyplomy za miejsca I-VI w każdej konkurencji i kategorii 

 

VIII. ZASADY FINANSOWANIA: 
1. Opłata startowa to 10 zł od zgłoszonego zawodnika 
2. Ewentualne skreślenia zawodników bez ponoszenia opłaty startowej możliwe do 

15.10.2021. Po upływie tego terminu opłaty startowe pobierane będą wg zgłoszeń.  
 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. ZAWODY MOGĄ ZOSTAĆ ROZEGRANE Z UDZIAŁEM PUBLICZNOŚCI - 

do 50% dostępnych miejsc na widowni, obowiązuje obowiązek zakrywania ust i 

nosa, dezynfekcja i zachowanie dystansu społecznego, zgodnie z aktualnymi 

wytycznymi GIS i MZ (z możliwością aktualizacji na dzień zawodów) 

2.  Ze względu na wytyczne Ministerstwa Zdrowia organizator ogranicza limit 

przyjętych 

zgłoszeń zawodników. Decyduje kolejność zgłoszeń. Przed wejściem na 

szatnię i płytę pływalni obowiązują maseczki, na terenie obiektu obowiązuje 

zachowanie dystansu 1,5 metra. 

3.  Za dyscyplinę i bezpieczeństwo zawodników w trakcie zawodów i za 

przestrzeganie obostrzeń przez zawodników odpowiedzialni są 

trenerzy/kierownicy ekip. 

4. Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP, 

5.  Dekoracje odbywać się będą w trakcie trwania zawodów, z poślizgiem jednej 

konkurencji. 
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6.  W sprawach nie objętych niniejszym komunikatem decyduje Organizator w 

porozumieniu z Sędzią Głównym zawodów, 

7. Za posiadanie aktualnych badań lekarskich zawodników odpowiedzialni są 

kierownicy lub trenerzy ekip, 

8.  Kierownicy oraz trenerzy ekip odpowiedzialni są za bezpieczeństwo i 

zachowanie swoich zawodników 

9. Na terenie niecki oraz przylegającym do niecki basenowej 25 metrowej pływalni 

mogą przebywać wyłącznie zawodnicy startujący w danym bloku oraz ich 

trenerzy (zakaz przebywania na niecce basenowej rodziców pod groźbą 

wykluczenia zawodnika)  

10.  Organizator zastrzega sobie prawo do korekty programu czasowego zawodów, 

11.  Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie 

obiektu w trakcie trwania zawodów. 

12. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych RODO każdy uczestnik 

zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzenia zawodów i publikacji wyników, jak również aby jakiekolwiek 

treści multimedialne (zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, wyniki ) mogły być 

wykorzystywane za wiedzą i zezwoleniem Organizatorów przez środki masowego 

przekazu (radio, prasę, telewizję) w celach marketingowych i promocyjnych. 

13.  Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu 

przez zawodnika/ drużynę/ trenera. 

 

WAŻNE 

 
W związku z COVID-19 i wytycznymi MZ i GIS organizator wprowadza następujące 

zasady.: 

1. Zawodnicy i trenerzy zobowiązani są do przestrzegania zasad sanitarnych 

ustalonych przez organizatora w oparciu o wytyczne zawarte w aktualnym 

rozporządzeniu dotyczących organizacji zawodów sportowych. 

2.  Opiekunowie / kierownicy drużyn muszą posiadać wszystkie wymagane 

załączniki (załącznik nr 1-COVID-19 - Oświadczenie Przedstawiciela Klubu i 

załącznik nr 2-COVID-19 - Oświadczenie zawodnika/opiekuna prawnego), które 

należy złożyć w biurze zawodów przed rozpoczęciem zawodów. 

3. Pomiar temperatury może odbywać się przed wejściem na obiekt. Organizator 

zawodów podejmie taką decyzje w dniu zawodów biorąc pod uwagę bieżącą 

sytuację epidemiologiczną. 

4.  Wejście i udział publiczności na terenie obiektu może zostać zabronione w 

oparciu o aktualne w dniu zawodów obostrzenia GIS i MZ. Grupa zgłoszona 

przez Klub wchodzi z trenerem, ewentualnie opiekunem grupy w grupach do 5 

osób 1 opiekun, od 5 do 15 osób 2 opiekunów, powyżej 15 osób – 3 opiekunów z 

klubu 

5. Wszystkie osoby przebywające na obiekcie muszą mieć zakryte usta oraz nos. Nie 

dotyczy to zawodników, którzy w danej chwili biorą udział w swoich 

konkurencjach lub są w trakcie rozgrzewki oraz obsługi technicznej i spikera 

zawodów dla płynności ich komunikacji w czasie trwania zawodów 

6.  Za dyscyplinę i bezpieczeństwo zawodników, za przestrzeganie obostrzeń przez 

      zawodników odpowiedzialni są trenerzy/opiekunowie ekip, 

7. Ze względu na COVID-19 organizator zastrzega sobie prawo zmiany 

harmonogramu startów, godziny rozpoczęcia poszczególnych bloków, 



wprowadzenia dodatkowego bloku oraz ograniczenia zawodników w danym 

bloku w zależności od okoliczności oraz ilości 

zgłoszonych zawodników do poszczególnych konkurencji. W przypadku ograniczenia  

ilości zawodników decydować będzie kolejność zgłoszeń, 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z 

niezależnymi od niego sytuacjami a szczególnie w związku z COVID-19 

9. Zawodnicy poszczególnych ekip będą siedzieli grupami i z zachowaniem 

dystansu społecznego od członków innych zespołów 

10.  Przez cały czas trwania zawodów należy dbać o zachowanie bezpiecznej 

odległości między uczestnikami imprezy (organizatorzy, sędziowie, zawodnicy, 

sekretariat zawodów, etc.) – należy unikać bezpośredniego kontaktu, w 

szczególności przy powitaniach oraz podziękowaniach za wspólną rywalizację a 

także w czasie ceremonii medalowej. 

11.  Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk 

korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu. 

12.  Szatnie oraz szafki dla zawodników oraz innych osób (np. sędziów), toalety i 

natryski będą dezynfekowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

procedurami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. 

13.  W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i 

wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać 

osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej 

strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa). 

Wszystkie pozostałe osoby (niestartujący członkowie ekip) pozostają w swoich 

wyznaczonych strefach. 

 

 


