
KOMUNIKAT 

ORGANIZACYJNY



1. Organizatorzy zawodów
• Klub Sportowy MarioSport
• MarioSport

2. Termin i miejsce zawodów
22 KWIETNIA 2023 roku (sobota) 
Pływalnia kryta Uniwersytetu śląskiego w Cieszynie
ul. Ignacego Paderewskiego 9, 43-400 Cieszyn 
tel. (+48) 33 854 61 74

3.Informacje ogólne
Zawody mają charakter integracyjny, promocyjny 
Klubu Sportowego MarioSport oraz mają na celu 
propagowanie sportu pływackiego. Odbędą się �łącznie 
II rundy zawodów.

4. Dane techniczne zawodów
• długość pływalni 25 m, 6 torów, temperatura 
wody 27,5 °C, automatyczny pomiar czasu

• zawody przeprowadzane są seriami na czas bez 
podziału na kategorie wiekowe
• zawodnicy zostaną�rozstawieni na serie na podstawie 
nadesłanych czasów
• o zwycięstwie decyduje najlepszy czas w danej 
konkurencji. 
• podczas zawodów obowiązują� przepisy PZP i FINA

5. Zasady uczestnictwa w zawodach
W zawodach mogą brać udział zawodnicy zgłoszeni 
przez kluby i szkółki w czterech kategoriach wiekowych
oraz zawodnicy z niepełnosprawnością intelektualną
zaproszeni przez organizatora:
 
GRUPA I:  2014 i młodsi, każdy zawodnik 
ma prawo do startu w trzech konkurencjach indywidualnych. 
GRUPA II, III i IV:  2013 - 2012, 2011 - 2010, 2009 – 2008, każdy 
zawodnik ma prawo do startu w trzech konkurencjach 
indywidualnych oraz sztafecie







7.Regulamin rozgrzewki:
Ze względu na dużą ilość zawodników, rozgrzewka 
zostanie podzielona na dwie 25 minutowe sesje. 
W pierwszej kolejności rozgrzewkę przeprowadzą 
dziewczęta, a następnie chłopcy. 

Tor 6 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym 
na skoki do wody. 
Skoki do wody w innych miejscach są� 
niedopuszczalne pod groźbą�wykluczenia z zawodów.



8. Zgłoszenia do zawodów
•  dla zawodników z rocznika 2013 i starsi
w systemie SEL https://l2.polswim.pl/zawody natomiast 
•  dla zawodników z rocznika 2014 i młodsi oraz nie będący w SEL 
w edytorze zgłoszeń ́SPLASH Entry Editor.

•  Wygenerowany plik .lxf należy przesyłać ́na adres: 
zawody.mariosport@gmail.com. Zgłoszenia w innym 
formacie będą�odrzucane.
Zgłoszenie musi zawierać ́nazwisko i imię, datę� 
urodzenia (RRRR-MM-DD), płeć ́(K lub M), konkurencję 
i czas orientacyjny

•  Termin zgłoszeń ́upływa 18 kwietnia 2023 (wtorek) 
o godzinie 20:00.

9. Ograniczenia w ilości startujących zawodników 
Maksymalnie 250 zawodników.

Terminy zgłoszeń do dnia 18.04.2023 (wtorek) 
do godziny 20.00. Wszystkie zgłoszenia do zawodów 

po terminie nie będą przyjmowane!!!

•  Skreślenia bez pobierania opłaty startowej możliwe 
do 20 kwietnia 2023 (czwartek) do godziny 18:00. 
Skreślenia przyjmowane tylko mailem na adres 
zawody.mariosport@gmail.com
Po tym terminie opłata startowa będzie pobierana 
zgodnie ze zgłoszeniem



10. Zasady finansowania
• Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i 
sponsorzy zawodów.

• Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.

• Opłata startowa wynosi 60 zł od każdego zgłoszonego 
zawodnika (osoby niepełnosprawne nie uiszczają 
opłaty startowej).

• Opłatę startową należy przelać ́na konto organizatora 
do dnia 20 kwietnia 2023 decyduje data wykonania 
przelewu. Po tym terminie opłata startowa wzrasta 
do 80 zł od każdego zgłoszonego zawodnika.
 

W tytule przelewu proszę�wpisywać nazwę� 
zgłaszanego klubu/szkółki oraz ilość osób.

• Kierownicy ekip w dniu zawodów przedstawią 
organizatorowi potwierdzenie dokonania wpłaty 
za startowe

 • Dane do przelewu:

• Opłaty przyjmowane będą przelewem na konto bankowe 
organizatora. Kluby i szkółki proszone są o dokonywanie 
wpłaty całościowej za zgłoszonych uczestników oraz za 
listę startową. Zgłoszenie bez dokonania opłaty będzie 
automatycznie usuwane.

 MarioSport
 Ul. Orla 29

 43-400 Cieszyn
 Numer konta : 93 1050 1083 1000 0090 6351 3023



11. Nagrody
• Za pierwsze 3 miejsca zawodnicy otrzymują�medale 
i dyplomy. 

• Puchary i dyplomy dla 3 najlepszych sztafet. 

• Nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych zawodniczek i 
zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych 
po dwóch rundach, decyduje suma punktów wg tabeli 
powyżej (do klasyfikacji końcowej brani są pod uwagę 
tylko zawodnicy startujący minimum w czterech 
startach indywidualnych).

• Puchar dla najlepszej zawodniczki i zawodnika w danej 
kategorii wiekowej po dwóch rundach, decyduje suma 
punktów wg tabeli powyżej (do klasyfikacji końcowej 
brani są pod uwagę tylko zawodnicy startujący minimum 
w czterech startach indywidualnych).

• Po zakończeniu drugiej rundy zawodów, klub/szkółka, 
która zdobyła najwięcej punktów zostanie 
nagrodzona pucharem.

12. Biuro Zawodów
 Otwarte od godziny 8:30



13. Przetwarzanie danych osobowych
• Administratorem danych osobowych są� podmioty 
wymienione jako organizatorzy imprezy. Dane w postaci 
imię�, nazwisko, kategoria wiekowa, osiągnięte wyniki, 
nazwa drużyny oraz ewentualnie wizerunek (bez podania 
imienia i nazwiska), będą� przetwarzane w celu 
organizacji, realizacji i publikacji sprawozdania z imprezy 
sportowej przez organizatorów.

• W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie 
Danych Osobowych (RODO) zawodnicy i trenerzy biorący 
udział w zawodach wyrażają� zgodę� na udostepnienie 
danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia 
zawodów (listy startowe, wyniki, SEL, dekoracje) oraz 
poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej 
automatycznie wyraża się� zgodę� na publikację i 
udostepnienie wizerunku zawodników i innych osób 
uczestniczących w zawodach.

Powyższe dane będą� udostępniane na stronach 
WWW organizatorów, www.livetiming.pl, portalach 
społecznościowych organizatora: Facebook, Instagram. 
Każdy zawodnik ma prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest 
dobrowolne, ale niezbędne do realizacji podanych 
wyżej celów.



14. Postanowienia końcowe
· Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z 
akceptacją� postanowień niniejszego komunikatu. 

· Na terenie niecki oraz przylegającym do niecki 
basenowej 25 metrowej pływalni mogą przebywać 
wyłącznie zawodnicy startujący w danym rozgrywanej 
konkurencji oraz ich trenerzy (zakaz przebywania na 
niecce basenowej rodziców pod groźbą wykluczenia 
zawodnika)

· W sprawach nie objętych regulaminem decyduje 
sędzia główny zawodów.

· Wraz z oddaniem zgłoszeń,́ zgłaszający klub/ szkółka 
zapewnia, że zgłoszeni do tych zawodów uczestnicy 
posiadają� brak przeciwwskazań ́do uczestnictwa w 
zawodach pływackich.

· Podczas trwania zawodów obowiązuje regulamin 
wewnętrzny Pływalnia kryta Uniwersytetu Śląskiego 
w Cieszynie.

· Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu 
zagubionych rzeczy, ubezpieczeń ́zdrowotnych i 
następstw nieszczęśliwych wypadków.

· W przypadku wątpliwości dotyczącej daty urodzenia 
zawodnika/zawodniczki organizator może poprosić ́o 
przedstawienie do wglądu dokumentu tożsamości 
np. legitymacji szkolnej.



15. Kontakt do organizatora
·  Mariusz Siemasz – tel. 667 787 984

·  e-mail: zawody.mariosport@gmail.com

· Zgłoszenia, lista startowa, wyniki
Mariusz Siemasz – tel. 667 787 984 

· Lista startowa oraz wyniki z zawodów zostaną� 
opublikowane na stronie internetowej KS MarioSport
 - www.mariosport.pl oraz na http://www.livetiming.pl/

· Po dokonaniu ostatecznego zgłoszenia do zawodów 
przez poszczególne kluby nie będą możliwe jakiekolwiek 
zmiany dotyczące startów zawodników (skreślenia, 
dopisywanie, zamiana).

Zamknięcie listy startowej 20.04.2023r.
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