
 

X JUBILEUSZOWE OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W PŁYWANIU O PUCHAR RYCERZA KMITY 

Witamy na X Jubileuszowej Edycji Pucharu Rycerza Kmity ! 
 

 Poniżej zamieszczamy kilka przydatnych informacji 

 

1. Opłata startowa w kwocie 60zł od zawodnika płatna jest w terminie do 13 kwietnia 2015 roku. (decyduje 

data stempla lub data dokonania przelewu). Po tym terminie opłata startowa wynosi 100zł od zgłoszonego 

zawodnika. Prosimy o zabranie potwierdzenia przelewu lub wpłaty. 

2. Podczas zawodów obowiązuje elektroniczny pomiar czasu. 

3. Prosimy zawodników o zabranie mat typu karimata. 

4. O bezpieczeństwo wszystkich uczestników będzie dbać Agencja Ochrony Osób i Mienia Konwój 

5. W trakcie zawodów będzie działał sklepik sportowy z produktami Sponsora Zawodów Firmy Arena 

6. Jeżeli w danej kategorii wiekowej w konkurencjach, w których rozgrywane są eliminacje i finały wystartuje 

mniej niż 6 zawodniczek lub zawodników finały nie będą rozgrywane.   

7. Memoriał Rycerza Kmity na dystansie 200m stylem motylkowym  oraz Mały Memoriał 100m stylem  

motylkowym zostanie rozegrany systemem eliminacji i finału. Do finału kwalifikowani są zawodnicy                   

z 6- cioma najlepszymi czasami eliminacji.  

8. Wszyscy finaliści będą wyprowadzani na platformę startową przez Rycerzy Andegaweńskiego pocztu 

najemnego i tam zostanie dokonana ich prezentacja 

9. Nagrody: 

• Pakiet startowy dla każdego zawodnika w skład którego wchodzą: pamiątkowa koszulka, bidon, 

czekolada oraz ręcznik.  

• Za miejsca I – III w każdej konkurencji indywidualnej i kategorii wiekowej medale oraz nagrody 

rzeczowe ufundowane przez sponsora zawodów Firmę ARENA   

• Dla zwycięzcy głównego  memoriału w kategorii kobiet i mężczyzn puchar kryształowy medal oraz 

nagroda finansowa 500zł.  

• Dla zwycięzcy Małego memoriału w kategorii kobiet i mężczyzn puchar oraz kryształowy medal                      

i nagroda rzeczowa. 

• Za pobicie rekordu memoriału  organizatorzy ufundowali nagrodę finansową w wysokości 300zł. 

Za pobicie rekordu uważa się uzyskanie podczas zawodów najlepszego czasu, przy czym musi on 

być lepszy od dotychczasowego Rekordu Memoriału Rycerza Kmity (kobiety: 2:12,57; mężczyźni: 

1:57,97) 

• Nagroda finansowa za najbardziej wartościowy wynik dnia wg punktacji FINA dla zawodnika                               

i zawodniczki  w kategorii wiekowej 12 – 13 lat 100zł; w kategorii wiekowej 14 – 15 lat 150zł,                          

w kategorii wiekowej 16 lat i starsi 200,zł. 

• Puchary dla trzech najlepszych sztafet ufundowane przez Małopolski Okręgowy Związek Pływacki  

• Nagroda rzeczowa ufundowana przez SMS SwimArt dla zawodnika i zawodniczki w najmłodszej  

kategorii wiekowej, za największą sumę punktów wg tabeli FINA  uzyskaną za  4 starty.  

• We wszystkich klasyfikacjach w przypadku równej ilości punktów decyduje najwyższy wynik 
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punktowy uzyskany w jednej konkurencji 

• Słodka niespodzianka dla zwycięskiej sztafety ufundowana przez firmę Diamant 

• Nagroda specjalna – 2 iPad’y Apple Mini; laureaci (1 iPad mini czarny dla zawodnika i  1 IPad mini 

biały dla zawodniczki zostaną wyłonione w niedzielę spośród wszystkich pływaków startujących              

w zawodach (warunkiem odebrania nagrody jest osobista obecność podczas losowania) 

• Wszyscy finaliści biegu memoriałowego otrzymają dyplomy oraz pamiątkowe upominki.   

10. Osoby i ekipy, które nie zamówiły wyżywienia mogą wykupić obiady u organizatorów  

11. Trener podczas rejestracji zawodników w biurze zawodów, po uiszczeniu opłaty startowej lub okazaniu  

potwierdzenia przelewu otrzymuje pamiątkowe koszulki ufundowane przez sponsora głównego firmę 

Arena oraz pakiet startowy  dla każdego zawodnika. 

12.  Zawodnicy oczekujący na start powinni znajdować się na hali sportowej, gdzie kierownik wyścigu będzie 

 wyczytywał zawodników do startu. Na hali umieszczony będzie telebim transmitujący przebieg zawodów. 

13. Transmisja video – live  z zawodów na stronie www.pucharkmity.pl 

14. Obiady będą wydawane w godz. 1200 – 1430 na podstawie bloczków na terenie pływalni. Bloczki żywieniowe 

do odebrania w biurze zawodów 

15. W trakcie zawodów będzie dział grill – bar gdzie będzie można kupić potrawy z grilla oraz napoje 

i inne specjały.  
16. Program czasowy zawodów: 

• Piątek – ROZGRZEWKA 1430  ZAWODY 1530 

• Sobota eliminacje – ROZGRZEWKA 800 ZAWODY 830 Sobota finały ROZGRZEWKA 1515  ZAWODY 1600 

• Niedziela eliminacje ROZGRZEWKA 830 ZAWODY 900 Niedziela finały ROZGRZEWKA 1430 ZAWODY 1815 

17. Uroczyste otwarcie zawodów odbędzie się w sobotę o godzinie ok. 1800 

18. Każdy zawodnik i zawodniczka, którzy zakwalifikowali się do finału Memoriału Rycerza Kmity i Małego 

Memoriału proszeni są o podanie spikerowi krótkiej notki o swoich osiągnięciach 

19. Ewentualnych wycofań z finałów można dokonać do 30 minut po zakończeniu konkurencji. 

20. Podczas dekoracji zwycięzców memoriału oraz zawodników, którzy uzyskali najlepsze wyniki dnia 

zawodnicy otrzymują okolicznościowe czeki, które realizują w biurze zawodów. W przypadku osób 

niepełnoletnich czek będzie realizowany  w obecności opiekuna prawnego lub trenera zawodnika 

21. Dekoracja odbywać się będą każdego dnia po zakończeniu bloków popołudniowych na Rynku obok 

pływalni. W przypadku złej pogody dekoracje będą przeniesione na sale gimnastyczną. 

22. W razie pytań i wątpliwości podajemy telefony kontaktowe: 

• zakwaterowanie  i wyżywienie Damian Wentrych tel. 512 120 445 

• sprawy organizacyjne Grzegorz Mytnik tel. 606 948 894, Artur Czerwiec tel. 509 536 643 

• sprawy zgłoszeń Artur Żak tel. 501 689 458 

                                                                                         Ze sportowym pozdrowieniem 

                                                                                                                                                                                         

Organizatorzy 

http://www.pucharkmity.pl/

