
MŁODZIEŻOWE TOWARZYSTWO 

PŁYWACKIE „DELFIN” CIESZYN  
43-400 Cieszyn, Plac Wolności 7a, NIP: 548-21-09-731 tel. 506 037 918 

Nr konta: 10 8113 0007 2001 0040 8675 0001 

e-mail: kontakt@delfincieszyn.pl   www.delfincieszyn.pl  

mailto:kontakt@delfincieszyn.pl
http://www.delfincieszyn.p/


 

1. Organizator zawodów. 

Młodzieżowe Towarzystwo Pływackie „Delfin” Cieszyn 

2. Patronat honorowy. 

Burmistrz Miasta Cieszyna Pani Gabriela Staszkiewicz 

3. Patronat medialny. 

Megatiming.pl – obsługa elektroniczna oraz transmisja wideo zawodów NA ŻYWO na stronie  
internetowej www.megatiming.pl  
TVP 3 Katowice, Portal OX.pl, Głos Ziemi Cieszyoskiej, beskidzka24.pl, Tramwaj Cieszyoski 

4. Termin i miejsce zawodów. 

Kryta Pływalnia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie ul. Paderewskiego 9, 43-400 Cieszyn 
tel. 33 8546137 

 1 Blok 22.02.2020 (Sobota)   
800 – 855 Rozgrzewka 
900 Zawody 

 2 Blok 22.02.2020 (Sobota)  
1400 – 1445 Rozgrzewka 
1450 – 1500 Uroczyste otwarcie zawodów 
1500 Zawody 
 

5. Informacje techniczne. 

Pływalnia: 25m, 6 torów, temperatura wody: 27°C, Pomiar czasu: automatyczny. 
Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami FINA. 
Zawody przeprowadzane są seriami na czas bez podziału na kategorie wiekowe. 
Zawodnicy zostaną rozstawieni na serie według czasów z rankingu europejskiego. 
Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych w każdym bloku zawodów. 
Do wyścigów Skin Race kwalifikuje się 6 najlepszych zawodników eliminacji 50 dowolnym 
z grup wiekowych I-II i III-IV. Wyścigi finałowe Skin Race odbywają się systemem: 

 Pierwszy wyścig 6 zawodników, przerwa 2,5 minuty, drugi wyścig 4 zawodników, przerwa 2,5 minuty, 
trzeci wyścig 2 zawodników 
 

6. Uczestnictwo. 
 

 I grupa – Rocznik 2009 i młodsi  
 II grupa – Rocznik 2008 – 2007 
 III grupa – Rocznik 2006 – 2005 
 IV grupa – Rocznik 2004 – i starsi 

 
7. Nagrody i ocena zawodów. 

Organizator przyzna w każdej kategorii dyplomy oraz medale za zajęcie pierwszych 3-ch miejsc. 

Wyścigi Finałowe 50 m dowolnym Skin Race w kategoriach I-II oraz III-IV za zajęcie miejsca 1-3  

nagradzane są finansowo: 

 1 miejsce – 300 zł  

 2 miejsce – 200 zł 

 3 miejsce – 100 zł  

http://www.megatiming.pl/


 

Organizatorzy ufundowali nagrody specjalne w kwocie 500 zł oraz Puchary dla najlepszych zawodników 

(kobiety i mężczyzny) w kategorii OPEN uwzględniając sumę punktów FINA uzyskaną w 2 różnych 

najlepszych startach indywidualnych. 

Trzy najlepsze zespoły sztafetowe w grupach I-II i III-IV otrzymają Puchary. 

Warunkiem otrzymania nagrody finansowej jest podanie pełnych danych osobowych  

wraz z numerem PESEL. 

 
8. Program zawodów. 

DZIEWCZĘTA CHŁOPCY 

1 BLOK 22.02.2020 rozgrzewka: 800 – 855, zawody: 900 
1 50 m dowolny Eliminacje 2 50 m dowolny Eliminacje 

3 100 m klasyczny 4 100 m klasyczny 

5 50 m grzbietowy 6 50 m grzbietowy 

7 50 m motylkowy 8 50 m motylkowy 

2 BLOK 22.02.2020 rozgrzewka: 1400 – 1445, zawody: 1500 

1.1 50 m dowolny Skin Race (grupa I-II/III-IV) 2.1 50 m dowolny Skin Race (grupa I-II/III-IV) 

9 100 m grzbietowy 10 100 m grzbietowy 

11 50 m klasyczny 12 50 m klasyczny 

13 100 m dowolny 13 100 m dowolny 

14 4x50m zmiennym MIX (kat. I-II/ III-IV) 

 
9. Zgłoszenia do zawodów. 

Zgłoszenia do zawodów należy dokonywad w systemie SEL https://l2.polswim.pl/zawody  
(tylko wówczas wyniki będą uwzględnione w Rankingu europejskim!!!) lub w edytorze zgłoszeo  
SPLASH Entry Editor. Zaproszenie do pobrania na www.megatiming.pl oraz www.delfincieszyn.pl  
Zgłoszenia należy przesład w nieprzekraczalnym terminie do 17 lutego 2020 na adres: 
zawody@delfincieszyn.pl. 
Każde zgłoszenie będzie potwierdzone e-mailem zwrotnym. W przypadku nie otrzymania 
potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny: 660 749 175. 
Składy zespołów sztafetowych należy przesład mailem na adres zawody@delfincieszyn.pl w terminie  
do 19 lutego 2020 do godziny 1800. 
Skreślenia bez pobierania opłaty startowej możliwe do 19 lutego 2020 godzina 1800. 

10. Ograniczenia w ilości startujących zawodników. 

Organizator ustala limit zawodników startujących w zawodach do 320 osób, decyduje kolejnośd 
zgłoszeo. 

11. Zasady finansowania. 

Opłata startowa wynosi 50 zł od każdego zgłoszonego zawodnika. 

Opłata startowa za zgłoszony zespół sztafetowy 10 zł.  

Obligatoryjna opłata za listę startową wynosi 10zł  – od zgłoszonego klubu. 
Opłatę startową należy przelad na konto organizatora do 19 lutego 2020, decyduje data wykonania 

przelewu. Po terminie oraz w dniu zawodów opłata startowa wzrasta do 100 zł od zgłoszonego 

zawodnika. Przy przelewaniu opłaty startowej prosimy uwzględnid opłatę za listę startową. 
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Kierownicy ekip w dniu zawodów przedstawią organizatorowi potwierdzenie dokonania 

wpłaty za startowe. 

Dane do przelewu: 

MTP Delfin Cieszyn  

Plac Wolności 7a , 43-400 Cieszyn 

z dopiskiem: ISM Delfin Cieszyn (Nazwa klubu) 

Bank Spółdzielczy Cieszynie nr konta 10 8113 0007 2001 0040 8675 0001  

12. Wyżywienie (informacja dotycząca obiadów). 

Obiady w dniu: 22.02.2020 na terenie Pływalni Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie w cenie 15 zł. 

Zamówienie na obiady do dnia 19.02.2020 przyjmuje Janusz Widzik pod numerem  

tel. 506 037 918, fax. 33 8520733 

13. Oferta noclegowa. 

 DSN (Dom Studiującego Nauczyciela) 

43-400 Cieszyn, ul. Niemcewicza 8 

tel. 33 8546130 lub 33 8546120 

2 pokoje 2 osobowe ze wspólną łazienką doba 42 zł od łóżka 

15 zł śniadanie, 15 zł obiad, 15 zł kolacja na terenie Campusu. 

 Hotel Liburnia *** 

Hotel Liburnia | ul. Liburnia 10 | 43-400 Cieszyn 

Tel. : +48 33 852 05 31 | Tel. kom.: +48 780 043 099 

recepcja@liburniahotel.pl | www.liburniahotel.pl 

Pokój – 1 osobowy 145 zł 

Pokój – 2 osobowy 175 zł 

Pokój – 3 osobowy 240 zł 

Pokój – 4 osobowy 320 zł 

Oferta ważna do 22.02.2020 na Hasło: ISM Delfin Cieszyn 

               
14. Oświadczenie, stan zdrowia. 

Jednocześnie z oddaniem zgłoszeo, zgłaszający klub zapewnia, że zgłoszeni do tych zawodów 

zawodnicy posiadają ważne badania lekarskie (karty zdrowia sportowca), zgody rodziców oraz 

stosowne ubezpieczenie. 

15. Informacja dotycząca rozgrzewki. 

Ze względu na dużą ilośd 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 startowe. Skoki do wody w innych miejscach są 

niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów. Prosimy o przestrzeganie zasad niniejszej 

rozgrzewki. 

mailto:recepcja@liburniahotel.pl
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16. Postanowienia końcowe. 

W sprawach nie objętych komunikatem organizacyjnym decyduje naczelnik zawodów. 

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje sędzia główny zawodów. 

Nie dopuszcza się dodatkowych wyścigów poza konkursem. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione jak również szkody i wypadki. 

Lista startowa oraz wyniki z zawodów zostaną opublikowane na stronie internetowej 

MTP Delfin Cieszyn – www.delfincieszyn.pl oraz www.megatiming.pl 

Wyniki poszczególnych konkurencji na bieżąco będą wywieszane w holu pływalni. 

Po dokonaniu ostatecznego zgłoszenia do zawodów przez poszczególne kluby nie będą możliwe 

jakiekolwiek zmiany dotyczące startów zawodników (skreślenia, dopisywanie, zamiana). 

W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy i trenerzy 

biorący udział w zawodach organizowanych przez MTP Delfin Cieszyn wyrażają zgodę na udostępnienie 

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 udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach 

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach 

fotograficznych i filmowych z zawodów w celach promocyjnych zawodów. 

Zamknięcie listy startowej 19.02.2020. 

17. Kontakt z organizatorem. 

Sprawy organizacyjne  

Janusz Widzik – tel. 506 037 918  

Zgłoszenia , lista startowa , wyniki  

Łukasz Widzik – tel. 660 749 175 

e-mail: kontakt@delfincieszyn.pl  

Serdecznie zapraszamy do Cieszyna! 


