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1. Pořadatel soutěže. 

Młodzieżowe Towarzystwo Pływackie „Delfin” Cieszyn 

2. Záštita nad soutěží. 

Starosta města Cieszyn, Pani Gabriela Staszkiewicz 

3. Mediální sponzoři. 
Megatiming.pl – elektronický servis a přenos videa ze soutěže LIVE na webových stránkách 

www.megatiming.pl  

TVP 3 Katowice, Portal OX.pl, Głos Ziemi Cieszyoskiej, beskidzka24.pl, Tramwaj Cieszyoski 

4. Datum a místo konání soutěže. 

Krytý plavecký bazén Slezské Univerzity v Cieszynie ul. Paderewskiego 9, 43-400 Cieszyn 

tel. 33 8546137 

 1 Blok 22.02.2020 (Sobota)   

8
00

 – 8
55

 Rozplavání 
9

00
 Závody 

 2 Blok 22.02.2020 (Sobota)  

14
00

 – 14
45

 Rozplavání 
14

50 – 15
00

 Slavnostní zahájení 
15

00
 Závody 

 

5. Technické informace. 

Délka Bazénu: 25 m, 6 dráh, teplota vody: 27 °C, měření času: automatické.  

Soutěž se koná v souladu s předpisy FINA.  
Soutěž se koná v rozplavbách bez rozdělení na věkové kategorie. 
Soutěžící budou zařazeni do rozplaveb podle časů z evropského žebříčku 

Soutěžící má právo startovat ve dvou individuálních konkurencích v každém bloku. 
Šest nejlepších plavců eliminací na 50 m volným způsobem se kvalifikuje do soutěže Skin Race  
z věkových skupin I-II a III-IV. Finále Skin Race se koná následujícím způsobem: 

První závod šest plavců, přestávka 2,5 minuty, druhý závod čtyři plavci, přestávka 2,5 minuty, třetí 
závod dva plavci.  

 

6. Startují. 
 

 I skupina – ročník 2009 a mladší  
 II skupina – ročník 2008 – 2007 

 III skupina – ročník 2006 – 2005 

 IV skupina – ročník 2004 – a starší 
 

7. Ocenění a hodnocení soutěže. 

Pořadatel udělí diplomy a medaile v každé kategorii za první tři místa.  
W finále Skin Race na 50m volným způsobem v kategoriích I-II a III-IV za první tři místa jsou plavci 

finančně odměpováni:  
 1 místo – 300 PLN  

 2 místo – 200 PLN 

 3 místo – 100 PLN  



 

Pořadatelé financují speciální ceny ve výši 500 PLN a poháry pro nejlepší soutěžící (ženu a muže)  
v kategorii OPEN, přičemž zohledpují součet bodů FINA získaných ve 2 různých nejlepších  
individuálních startech.  
Tři nejlepší štafetové týmy ve skupinách I-II a III-IV obdrží poháry 

Podmínkou získání finanční ceny je poskytnutí úplných osobních údajů společňe s rodným číslem. 

 

8. Program závodů. 

Dívky Chlapci 

1 BLOK 22.02.2020 rozplavání: 800 – 855, závody: 900 

1 50 m volný způsob Eliminace 2 50 m volný způsob Eliminace 

3 100 m prsa 4 100 m prsa 

5 50 m znak 6 50 m znak 

7 50 m motýlek 8 50 m motýlek 

2 BLOK 22.02.2020 rozplavání: 1400 – 1445, závody: 1500 

1.1 50 m volný způsob Skin Race (skupina I-II/III-IV) 2.1 50 m dowolny Skin Race (skupina I-II/III-IV) 

9 100 m znak 10 100 m znak 

11 50 m prsa 12 50 m prsa 

13 100 m volný způsob 13 100 m volný způsob 

14 4x50 m polohový závod MIX (kat. I-II/ III-IV) 

 

9. Soutěžní přihlášky. 

Editor přihlášek SPLASH Entry Editor nebo v Excelu Office. 
Pozvánku si můžete stáhnout na www.megatiming.pl a www.delfincieszyn.pl . Přihlášky je třeba zaslat  
do 17. února 2020 na adresu: zawody@delfincieszyn.pl. 
Každá přihláška bude potvrzena zpětným e-mailem. Pokud neobdržíte potvrzení, kontaktujte nás 
telefonicky: +48 660 749 175. 

Týmy štafet by měly být zaslány e-mailem na adresu zawody@delfincieszyn.pl do 19. února 2020  
do 18

00
. 

Vymazání bez účtování startovního poplatku je možné do 19. února 2020 do 1800.
 

10. Omezení počtu soutěžících. 

Pořadatel stanoví limit soutěžících na 320 osob, rozhoduje pořadí přihlášek. 

11. Pravidla financování.. 

Startovní poplatek je 50 PLN za každého přihlášeného plavce.  
Startovní poplatek za hlášený štafetový tým je 10 PLN. 
Povinný poplatek za startovní listinu je 10 PLN –  od přihlášeného klubu. 
Startovné musí být uhrazeno do konce 1. bloku 

12. Strava. 

Oběd 22. února 2020 na terénu Slezské univerzity v Cieszynie za 15 PLN. Objednávky přijímá Janusz 

Widzik do 19.02.2020 na tel. 506 037 918, fax. 33 8520733.  

 



 

13. Nabídka ubytování. 
 DSN (Dom Studiującego Nauczyciela) 

43-400 Cieszyn, ul. Niemcewicza 8 

tel. 33 8546130 lub 33 8546120 

2 pokoje pro 2 osoby se společnou koupelnou 42 PLN na osobu. 

15 PLN snídaně, 15 PLN oběd, 15 PLN večeře. 

 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 

Pokoj – pro 1 osobu 145 PLN 

Pokoj – pro 2 osoby 175 zł 
Pokoj – pro 3 osoby 240 zł 
Pokoj – pro 4 osoby 320 zł 
Nabídka platí do 22.02.2020 na Heslo: ISM Delfin Cieszyn 

               

14. Potvrzení, zdravotní stav. 

Současně se zasláním přihlášky klub potvrzuje, že soutěžící mají platné lékařské prohlídky (zdravotní 
průkaz sportovce), souhlas rodičů a příslušné pojištění. 

15. Informace týkající se rozplavání. 

Vzhledem k velkému počtu plavců bude rozplavání rozděleno na dvě 25minutové části. Nejprve se 
rozplavou dívky a pak chlapci. Dráha 6 je jednosměrná, určená pro skoky. Skákání do vody na jiných 
místech není povoleno (hrozí vyloučení ze soutěže). Postupujte prosím podle pravidel. 

16. Závěrečná ustanovení. 

V záležitostech, které nejsou předmětem organizačního sdělení, rozhoduje vedoucí soutěže.  
V záležitostech, na které se nevztahují předpisy, rozhoduje hlavní rozhodčí soutěže. Nejsou povoleny 
žádné starty mimo závod. Pořadatel neodpovídá za ztracené předměty ani za škody a nehody.  

Startovní listina a výsledky soutěže budou zveřejněny na webových stránkách MTP Delfin Cieszyn  
www.delfincieszyn.pl a www.megatiming.pl . 

Výsledky jednotlivých rozplaveb budou průběžně zveřejpovány v prostorech bazénu. Po finální 
registraci do soutěže jednotlivými kluby nebudou možné žádné změny týkající se startu závodníků 
(odhlášky, doplnění, střídání). 
Pořadatel si vyhrazuje právo použít obrázky soutěžících v fotografích a filmech ze soutěže pro 
propagační účely.  
Uzavření startovní listiny dne 19.02.2020.  

 

 



 

17.  Kontakt. 

Organizační záležitosti 
Janusz Widzik – tel. 506 037 918  

Přihlášky, startovní listina, výsledky 

Łukasz Widzik – tel. 660 749 175 

e-mail: kontakt@delfincieszyn.pl  

 

Srdečně vás zveme do Cieszyna! 

 


