Tarnogórska Olimpiada Sportowa
1. Miejsce rozgrywek:
1.1. Rozgrywki będą prowadzone w Parku Wodnym i Hali Sportowej w Tarnowskich Górach,
ul. Obwodnica 8.
2. Organizator:
2.1. Stowarzyszenie Sanus Vivere.
2.2. Olimpiada dofinansowana ze środków Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach w ramach konkursu
na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2022.
3. Terminarz rozgrywek:
• Squash:
• Pływanie:
• Siatkówka:
• Wspinaczka:

25 Czerwca 2022 r./Hala Sportowa - Korty Squash
10 Września 2022 r./Pływalnia - Park Wodny
17 Września 2022 r./Hala Sportowa
24 Września 2022 r. /Hala Sportowa - Centrum Wspinaczkowe Klif

4. Ogólne zasady udziału:
4.1. Olimpiada jest rozgrywana w sportach indywidualnych i zespołowych.
4.2. Nie ma konieczności brania udziału we wszystkich sportach, można wybrać dyscyplinę, w której chce
się wziąć udział.
5. Zapisy:
5.1. Zapisu do poszczególnych dyscyplin można dokonać w Biurze Obsługi Klienta w Hali Sportowej.
5.2. W celu dokonania zapisu należy podać imię i nazwisko zawodnika, zaakceptować regulamin oraz
potwierdzić brak przeciwwskazań zdrowotnych do danej dyscypliny. Przy zapisach do gier zespołowych
należy podać imię i nazwisko wszystkich członków drużyny wraz z akceptacją regulaminu i brakiem
przeciwwskazań zdrowotnych dla wszystkich zawodników.
Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodzica/prawnego opiekuna na udział w zawodach.
5.3. W momencie dokonywania zapisu należy uiścić opłatę startową w wysokości adekwatnej do
poszczególnych dyscyplin.
5.4. Zapisy do poszczególnych dyscyplin są otwarte i realizowane zgodnie z wytycznymi z poszczególnych
dyscyplin.
5.5. W przypadku nie wzięcia udziału w zawodach opłata startowa nie będzie zwracana.
5.6. Formularze zgłoszeniowe są dostępne w Biurze Obsługi Klienta w Hali Sportowej.
6. Postanowienia ogólne:
6.1. Organizator zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.
6.2. Organizator może wykorzystać dane zawodników do celów promocyjnych turnieju.
6.3. Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystywania wizerunku zawodników w materiałach
fotograficznych i filmowych z w/w zawodów w celach promocyjnych.
6.4. Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników powstałe
w trakcie zawodów, za wyjątkiem urazów i kontuzji powstałych w wyniku złego stanu technicznego obiektu;
wówczas odpowiedzialność ponosi właściciel obiektu.

Zadanie współfinansowane przez Urząd Miasta Tarnowskie Góry

SIATKÓWKA
Termin i miejsce: 17.09.2022 r. (sobota)/Hala Sportowa ul. Obwodnica 8, Tarnowskie Góry.
Harmonogram dnia zawodów:
• zbiórka i odprawa zawodników, rozgrzewka:
• zawody :
• zakończenie rywalizacji oraz podsumowanie:

13:00 – 13:30
13:30 – 21:00
21:00 – 21:30

Regulamin rozgrywek:
1. Rozgrywki prowadzone są w zespołach 6. osobowych, organizator dopuszcza możliwość
udziału zespołów z minimalną ilością: 5. graczy.
2. Rozgrywki będą prowadzone w 2. grupach po 3. zespoły. Rozgrywki będą prowadzone systemem
każdy z każdym.
3. W następnej kolejności zagramy o miejsca 1. drużyny z każdej grupy o miejsca 1-2, drugie o miejsca
3-4 oraz trzecie o miejsca 5-6.
4. Ilość miejsc ograniczona : 6. drużyn, decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów do 25. punktów, tie-break rozgrywany jest do 15.
punktów.
6. Losowanie grup przeprowadzone zostanie w dniu zawodów, o godzinie 13:00.
7. Każda drużyna składa się maksymalnie z 12. zawodników, bez ograniczeń
wiekowych oraz płci uczestników. Na boisku musi przebywać minimum 5. zawodników. W
przypadku mniejszej ilości zawodników drużyna zostanie zdyskwalifikowana. W sprawach
wątpliwych rozstrzygać będzie tylko i wyłącznie organizator zawodów.
8. O kolejności zajmowanych miejsc w grupie i turnieju decyduje:
• większa liczba zdobytych punktów,
• lepszy stosunek setów,
• lepszy stosunek małych punktów.
9. Rozgrywki prowadzone będą na boisku zgodnie z przepisami PZPS oraz obecnym regulaminem.
10. Organizatorzy sporządzają protokół końcowy rozgrywek.
11. Organizatorzy zapewniają sędziów, sprzęt sportowy do przeprowadzenia turnieju oraz
puchar i dyplomy.
12. Spotkania odbywają się bez publiczności.
13. Za miejsca 1-3 przewidziane są puchary i dyplomy dla pozostałych drużyn dyplomy.
Opłata startowa:
1. Opłata startowa - wpłata na cele statutowe wynosi 10 zł/osoba,
2. Opłatę startową - wpłata na cele statutowe należy uiścić w Biurze Obsługi Klienta w Hali Sportowej
w dniu zapisu.
3. W przypadku nie wzięcia udziału w zawodach opłata startowa wpłata na cele statutowe nie będzie
zwracana.
Zapisy:
1. Biuro Obsługi Klienta, Hala Sportowa, tel. 32 393 39 31,
e-mail: zok@parkwodny.com.pl
Postanowienia końcowe:
1. Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie Sanus Vivere. Organizator zastrzega sobie prawo do
ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu lub jego zmiany jeśli zajdzie taka konieczność.
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PŁYWANIE
Termin: 10 Września (sobota) 2022 r./Pływalnia Parku Wodnego przy ul. Obwodnica 8, Tarnowskie Góry
Harmonogram dnia zawodów:
• zbiórka i odprawa zawodników, rozgrzewka:
• zawody:
• zakończenie rywalizacji oraz podsumowanie:

09:00 - 09:30
09:30 – 11:30
11:30 - 12:00

Konkurencje:
1. Zawody rozgrywane są w konkurencjach:
• 25 m stylem dowolnym,
• 25 m stylem klasycznym,
• 25 m stylem grzbietowym,
• 50 m stylem dowolnym,
• 50 m stylem klasycznym,
• 50 m stylem grzbietowym,
• 100 m stylem dowolnym.
•
•
•
•

Kategorie Wiekowe:
konkurencje 25m: dla dzieci 6-8 lat (2016-2014),
konkurencje 50m: dla dzieci 9-11 lat (2013-2011),
konkurencje 100m: dla dzieci 12 lat i starsi (2010+),
rywalizacja odbywa się z podziałem na kobiety oraz mężczyzn.

Regulamin zawodów:
1. W ramach uczestnictwa, każda osoba po wejściu na obiekt:
• myje całe ciało pod prysznicem
• dokonuje samodzielnej rozgrzewki na lądzie i w wodzie
• zgłasza się na wezwanie prowadzącego zawody celem przepłynięcia wybranego dystansu, który
mierzy czas na danym dystansie i odnotowuje rezultat na liście wyników.
2. W zawodach można brać udział w 1 konkurencji dopasowanej do danej kategorii wiekowej.
3. Wstęp do obiektu mają tylko i wyłącznie zawodnicy.
4. Dla najlepszej 3-ki wśród kobiet i mężczyzn w poszczególnych konkurencjach przewidziane są
dyplomy. Wśród wszystkich uczestników rozlosujemy 5 nagród rzeczowych.
5. Nagrody zostaną wręczone w dniu imprezy po zakończeniu zawodów.
Opłata startowa:
1. Każda osoba, która chce wziąć udział w rywalizacji musi zapisać się w kasie Parku Wodnego i
opłacić jednorazową opłatę wpisową wysokości 10 zł (na cele statutowe stowarzyszenia).
2. Wstęp na basen odbywa się w oparciu o bilet wstępu zakupiony w kasie Parku Wodnego, który
umożliwia dostęp do basenu przez okres trwania zawodów.
3. W przypadku nie wzięcia udziału w zawodach opłata startowa wpłata na cele statutowe nie będzie
zwracana.
Zapisy:
1. Biuro Obsługi Klienta, Hala Sportowa
tel. 32 393 39 31
e-mail: zok@parkwodny.com.pl
Postanowienia końcowe:
1. Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie Sanus Vivere. Organizator zastrzega sobie prawo do
ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu lub jego zmiany jeśli zajdzie taka konieczność.
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WSPINACZKA – BOULDERING
Termin i miejsce: 24.09.2022 r. (sobota)/Centrum Wspinaczkowe Klif, ul. Obwodnica 8, Tarnowskie Góry.
Harmonogram dnia zawodów:
• zbiórka i odprawa zawodników:
• rozgrzewka:
• zawody :
• zakończenie rywalizacji oraz podsumowanie:

09:00 - 09:20
09:20 - 10:00
10:00 - 14:00
14:00 - 14:30

Regulamin zawodów:
1. Zawody w konkurencji bouldering.
2. Zawody zostaną przeprowadzone na różnych problemach boulderowych dostosowanych do
kategorii. Każdy zawodnik wspina się w określonym czasie. Wynikiem zawodnika jest suma
punktów uzyskanych we wszystkich próbach.
3. Zawody zostaną przeprowadzane boulderze Centrum Wspinaczkowego Klif.
4. Organizatorzy sporządzają protokół końcowy z zawodów.
5. Organizatorzy zapewniają sędziów oraz puchary, dyplomy i medale.
6. Kategorie wiekowe:
• dzieci młodsze (2013-2014)
• dzieci (2011-2012)
• młodzicy (2009-2010)
7. Organizatorzy sporządzają protokół końcowy z zawodów.
8. Organizatorzy zapewniają sędziów, sprzęt sportowy do przeprowadzenia turnieju oraz puchary,
dyplomy i medale.
9. Turniej odbywa się bez publiczności.
Nagrody:
Medale i dyplomy za miejsca 1-3.
Zapisy:
1. Biuro Obsługi Klienta, Hala Sportowa,
tel. 32 393 39 31
e-mail: zok@parkwodny.com.pl
Postanowienia końcowe:
1. Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie Sanus Vivere. Organizator zastrzega sobie prawo do
ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu lub jego zmiany jeśli zajdzie taka konieczność.
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SQUASH
Termin i miejsce: 25.06.2022 r. (sobota)/Korty squash w Hali Sportowej,
ul. Obwodnica 8, Tarnowskie Góry.
Harmonogram dnia zawodów:
• zbiórka i odprawa zawodników:
• rozgrzewka:
• zawody :
• zakończenie rywalizacji oraz podsumowanie:

15:30- 15:45
15:45- 16:00
16:00- 19:00
19:00 - 19:30

Regulamin zawodów:
1. Turniej rozgrywany jest w formule Open z podziałem na kobiety i mężczyzn.
2. Maksymalna łączna ilość zawodników w turnieju wynosi 32 osoby.
3. Mecze będą rozgrywane na 3 kortach jednocześnie.
4. Zawodnicy zostaną rozmieszczeni w tabeli w oparciu o losowanie.
5. W ramach turnieju przewidziana jest gra uproszczona do 2 wygranych setów, do 11 punktów bez
przewagi, w przypadku remisu tie break do 6 punktów bez przewagi, gra odbywa się systemem
pucharowym.
6. Pozostałe zasady gry zgodnie z regułami Polskiej Federacji Squash.
7. Przegrani zawodnicy sędziują kolejne mecze na danym korcie.
Opłata startowa:
1. Opłata startowa - wpłata na cele statutowe wynosi 10 zł/osoba,
2. Opłatę startową - wpłata na cele statutowe należy uiścić w Biurze Obsługi Klienta w Hali Sportowej
w dniu zapisu.
3. W przypadku nie wzięcia udziału w zawodach opłata startowa wpłata na cele statutowe nie będzie
zwracana.
Zapisy:
1. Biuro Obsługi Klienta, Hala Sportowa
tel. 32 393 39 31,
e-mail: zok@parkwodny.com.pl
Postanowienia końcowe:
1. Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie Sanus Vivere. Organizator zastrzega sobie prawo do
ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu lub jego zmiany jeśli zajdzie taka konieczność.
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