
 

 

 

Klub Sportowy Laguna 24 Toruń 
serdecznie zaprasza 

                                    na 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
26 – 27 września 2015 r. 



 

 

                       
                 

                                                                                      
                                                      

 
1. Termin i miejsce zawodów 

 26 – 27.09.2015 r. 

 Toruń 

 Uniwersyteckie Centrum Sportowe, ul. Św. Józefa 17 

 Pływalnia 25m  

 8 torów, szerokość 2,5m 
 

2. ORGANIZATORZY 

Klub Sportowy Laguna 24 
 Ewa Machowska-Górna – Prezes Klubu, Kierownik Zawodów 

tel: 533 011 866 

 Tomasz Kozankiewicz – Vice Prezes Klubu 
tel: 793 505 033 

 Anna Demska – Skarbnik Klubu  
tel: 533 011 869 

        e-mail: klub@laguna24torun.pl    
 

3. SPONSORZY:  

Urząd Miasta Torunia, Wydział 
Sportu i Rekreacji 

 

 
 
 
 

 

Centrum Handlowe Atrium 
Copernicus 

 
 
 
 

 

 
Centrum Szkolenia i Techniki 

Nurkowej AKWANAUTA 
  
 
 

 

 
Waterworld 

 
 

 

  



 

 

 
4. PATRONAT MEDIALNY :  

 

  
 

5. POMIAR CZASU: 
Elektroniczny i ręczny 

 
6. KATEGORIE WIEKOWE I GRUPY 

 
• KAT. E – rocznik 2004 i młodsi 
• KAT. D – rocznik 2003 i 2002 
• KAT. C – rocznik 2001 i 2000 
• KAT. B – rocznik 1999 i 1998 
• KAT. A – rocznik 1997 i starsi. 

 
 

REGULAMIN IV RUNDY  
 KPP 2015 

TORUŃ, 26-27.09.2015 r 
 

 
 

I. ZASADY OGÓLNE ORGANIZACJI ZAWODÓW 
 

1. obowiązują ogólne zasady CMAS (klasyfikacja klubowa, przygotowanie i 
wyposażenie pływalni, organizacja zawodów) 

2. obowiązuje Regulamin KPP na rok 2015 
3. zawodnicy mogą startować w pływackich strojach startowych wyłącznie tekstylnych 

bez wstawek gumowych 
 

II. SKŁAD DRUŻYNY 
 

1. drużyna klubowa składa się z dowolnej ilości osób z każdej kategorii wiekowej 
ABCDE 

2. punkty dla drużyny zdobywa zawodnik, który uzyskał najlepszy czas w danej 
konkurencji i w danej kategorii wiekowej 

3. nie można zmieniać kategorii wiekowych 
4. dziewczęta nie mogą być klasyfikowane jako chłopcy 
5. skład drużyny nie może ulec zmianie w trakcie zawodów 
6. klub może wystawić tylko jedną drużynę 



 

 

 
III. KONKURENCJE 

 
1. W ramach Klubowego Pucharu Polski zostaną rozegrane następujące konkurencje: 

 

  25m pw  (kat. E I D) chłopcy i dziewczęta 

  50m pw   (kat. CBA) chłopcy i dziewczęta 

 100m bf (kat. EDCBA) chłopcy i dziewczęta 
 100m pp  (kat. EDCBA) chłopcy i dziewczęta 

 200m pp   (kat. EDCBA) chłopcy i dziewczęta 

 sztafeta 4x100m pp – kat. (E,D) – młodzieżowa (chłopcy i dziewczęta) 
 sztafeta 4x100m pp – kat. (CBA) – OPEN ((chłopcy i dziewczęta) 

 

2. W ramach Pucharu Klubu Akwanauta zostaną rozegrane konkurencje: 
 

 200m bi fins – (kat. E) chłopcy i dziewczęta 
 100m pw (kat. D) chłopcy i dziewczęta 

 400m pw (kat. CBA) chłopcy i dziewczęta 
 

3. W ramach Pucharu Waterworld zostanie rozegrana sztafeta 5x50m bi fins  osobno dla  
chłopców i dziewcząt. W sztafecie bierze udział 1 zawodnik lub zawodniczka z każdej 
kategorii wiekowej. Istnieje możliwość przesunięcia zawodnika/zawodniczki o 1 kategorię 
wzwyż.   

4. Zawodnik może wystartować maksymalnie w 2 konkurencjach w bloku oraz w  
          sztafecie rozgrywanych w ramach KPP i w konkurencjach rozgrywanych w ramach  
          Pucharu Akwanauty i Waterworld. 

 

IV. KLASYFIKACJA. 
 
 Do klasyfikacji klubowej KPP  punkty  będą naliczane są wg tabeli 50 punktów CMAS 

 Punkty za sztafety liczone będą  podwójnie 

 Punkty do klasyfikacji indywidualnej – suma punktów z każdej rozegranej w ramach IV 
Rundy KPP konkurencji liczone wg punktacji 1000 

 Punkty do klasyfikacji zespołowej drużyny KPP są sumą punktów najlepszego wyniku w 
każdej z konkurencji 

 Puchar Klubu Akwanauta – klasyfikacja klubowa, liczony będzie najlepszy wynik w skali 
50 punktów w każdej kategorii wiekowej łącznie chłopcy i dziewczęta 

 Puchar Waterworld – klasyfikacja klubowa w podziale chłopcy i dziewczęta w skali 50 
pkt 

 
V. NAGRODY. 

 

 Medale w  każdej konkurencji zawodów.  
 Puchary dla 3 najlepszych  drużyn IV Rundy KPP 2015 w Toruniu 
 Puchary Klubu Akwanauta dla 3 najlepszych drużyn 
 Puchary Waterworld dla 3 najlepszych drużyn (osobno chłopcy i dziewczęta) 

 Nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych zawodników w każdej kategorii wiekowej 
(klasyfikacja indywidualna) 

 

 



 

 

 
VI. ZGŁOSZENIA. 

 
 Ostateczny termin zgłoszeń upływa 19.09.2015 roku.  
 Zgłoszenie będą dostępne w pliku programu Splash Team Manager  na stronie 

internetowej megatiming.pl   
 Prosimy o przestrzeganie terminów. 

 

 
VII. OPŁATY.  

 
 Startowe : 50 zł /zawodnik 

      Wpłat  prosimy dokonywać wyłącznie na konto klubowe do dnia 23 września 2015r:   

86 1500 1751 1217 5004 3339 0000 

      W tytule prosimy podać: nazwę klubu oraz ilość zawodników. Wpłaty są bezzwrotne. 

      Wpłaty indywidualne od zawodników poszczególnych klubów nie będą   

      akceptowane. 
 

 100 zł / klub:  płatne na konto Pzp-n:  

      BZ WBK SA               21 1090 1102 0000 0001 0316 8343 

Warunkiem dopuszczenia do startów jest uiszczenie opłaty startowej oraz opłaty 

      klubowej również za poprzednie rundy.  W przypadku nie dopełnienia tych formalności klub nie  

      zostanie dopuszczony do startów w finale KPP. 

 

VIII.  Organizator zapewnia:  obsługę sędziowską, techniczną, medyczną. 

  

IX.  PROTESTY 
 

            Protesty można składać do 30 minut po ogłoszeniu wyników na tablicy. 
             Kaucja wynosi 200 zł. W przypadku uznania protestu kaucja zostanie zwrócona. 
             W przeciwnym razie kaucja przechodzi na konto organizatora. 
 
 
 

X. WYMAGANE DOKUMENTY 

 
 Dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód, legitymacja szkolna, paszport) 
    Aktualna licencja sportowa PZP-n typu A, B lub C; w konkurencjach podwodnych 

(100 m pw, 400 m pw) wymagana jest licencja B lub C; aktualne licencje można 
sprawdzić na stronie Polskiego Związku Płetwonurkowania 

 Aktualne badania lekarskie (książeczka sportowca)  
 Podpisane przez trenera lub kierownika drużyny  oświadczenie dotyczące badań 

lekarskich (Zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu)  
 Przesłanie w terminie wskazanym w pkt. VI zgłoszenia  

 
 



 

 

           UWAGA:  powyższe dokumenty są niezbędne do tego, aby zawodnik/drużyna zostali  
                            dopuszczeni do startu w zawodach. 
 

XI.  Organizator nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia. 
 

XII. Organizator nie bierze odpowiedzialności za straty spowodowane przez zawodników 
zarówno w miejscu zakwaterowania jak i na pływalni. Sprawy nie objęte powyższym 
regulaminem zostaną omówione na odprawie technicznej w dniu zawodów. 
 
 

XIII. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PROGRAM ZAWODÓW  
IV RUNDY KPP w Toruniu 2015 

 

 
 
Sobota 26.09.2015r. (sobota) 
 

 I BLOK KONKURENCJI 
                

              12.00 – 12.30 Odprawa kierowników ekip 
 12.00-13.00   Rozgrzewka ekip w dwóch turach (po 30 min każda) 
 13.15-13.30   Ceremonia otwarcia. 
 13.30-18.30   Rozgrywanie konkurencji: 

25 m pw  –  kat. E D (start ze słupków, pomiar elektroniczny) 
50 m  pw  –  kat. CBA  
200 m pp –    kat. EDCBA                                 

Puchar Akwanauty  
200 m bf – kat E 
100 m pw – kat D  
400 m pw – kat CBA 
Puchar Waterworld  
Sztafeta 5x50BF  

 

 

Niedziela 27.09.2015r. (niedziela) 
 

 II BLOK KONKURENCJI 
8.30-9.30 Rozgrzewka ekip w dwóch turach 
9.30-13.30 Rozgrywanie konkurencji: 

100 m pp  – kat. EDCBA 
100 m bf  – kat. EDCBA 
4x100m pp  sztafeta klubowa (kat. ED - młodzieżowa) 
4x100m pp  sztafeta klubowa (kat. CBA - OPEN) 

 
             14.00- 14.30   Wręczenie nagród, pucharów i ceremonia zamknięcia 
                                      zawodów. 
 
 

 Życzymy udanych startów   

Serdecznie zapraszamy 
 


