
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

              

KOMUNIKAT 

ORGANIZACYJNY                                         
MIKOŁAJKOWE ZAWODY 

PŁYWACKIE NA DELFINIE - 

 

SKOCZÓW  10.12.2016 

 
 



1.Organizatorzy: 
Kryta Pływalnia „Delfin” Skoczów 

Szkoła Pływania SwimSport 

 

2.Miejsce i termin zawodów 
 
10.12.2016r – Kryta Pływalnia „DELFIN” w Skoczowie,  

Odprawa techniczna o godz. 8:00  
 
I GRUPA – roczniki 2010 do 2006 – zbiórka zawodników godz. 8:00,  

Rozpoczęcie zawodów grupy I: godz. 8:30  
(zakooczenie ok. 11:30, rozdanie medali i dyplomów),  
 
 II GRUPA – roczniki od 2006 do 1999  – zbiórka zawodników godz. 11:15,  

Rozpoczęcie zawodów grupy II: godz. 11:45  
(zakooczenie ok. 13:30, rozdanie medali i dyplomów).  
 

 

3.Kierownictwo zawodów: 

Krzysztof Bury             tel. 691126565  swimsport@tlen.pl     organizacja / media , rachunki , nagrody  
Łukasz Widzik             tel.   660 749 175      zawody@delfincieszyn.pl 

         

  
4.Cel Imprezy: 

 Propagowanie pływania wśród dzieci i młodzieży 

 Integracja między Klubami pływackimi 

 Wyłonienie zwycięzców indywidualnych i sztafetowych 

 Sprawdzian umiejętności zawodników  

 Promocja Gminy Skoczów 
 

5.Informacje techniczne 
 

1. Informacje techniczne. 

 Pływalnia: 25m, 6 torów, temperatura wody: 27°C  

 Pomiar czasu: ręczny 

 Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami FINA. 

 Zawody przeprowadzane są seriami na czas  

 Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych. 

 Zawody będą rozgrywane w dwóch blokach;  

 Podczas rozgrzewki do skoków i startów wyznaczony wyłącznie tor 1 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty programu czasowego zawodów 
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Uczestnicy startują  w następujących rocznikach: 

I Blok:  

 rocznik 2010 i młodsi , ( 25 m stylem dowolnym, grzbietowym: dozwolony start z deską) 

 rocznik 2009 ( 25 m stylem dowolnym , grzbietowym ) 

 rocznik 2008 ( 25 m stylem klasycznym , 50 dowolnym  25 stylem  grzbietowym ) 

 rocznik 2007 ( 50 m stylem klasycznym , 50 m stylem dowolnym , 25 motylkowym ) 

 

 

II Blok 

 rocznik 2006  ( 50 m stylem dowolnym , 50 klasycznym    25 stylem motylkowym ) 

 rocznik 2005  ( 50 m stylem dowolnym ,  50 klasycznym   50 m motylkowym ) 

 rocznik  2004 ( 50 m stylem dowolnym ,  50 klasycznym   50 m motylkowym ) 

 rocznik  2003, 2002 ( 100m stylem dowolnym ,  50 klasycznym   50  stylem motylkowym) 

 rocznik: 2001, 1999  ( 100m stylem dowolnym ,  50 klasycznym   50  stylem motylkowym) 

 

 

 

Każde dziecko ma prawo startu w dwóch  konkurencjach! 
 

6.Program zawodów 

 I blok (8:30-11:00) dzieci w rocznikach od 2007- 2010 i młodsi 

II blok; (11:30-13:30) dzieci w rocznikach od 2006 - 1999 

 

 

DZIEWCZĘTA CHŁOPCY 
BLOK I 10.12.2016 rozgrzewka: 8:15 , zawody 8:30 

1.1 25m dowolnym  1.2 25m dowolnym  
1.3 25m grzbietowym 1.4 25m grzbietowym 
1.5 25 m klasycznym 1.6 25 m klasycznym 
1.7 25 m motylkowym 1.8 25 m motylkowym 
1.9 50 m dowolnym 2.0 50 m dowolnym 
2.1 50 m klasycznym 2.2 50 m klasycznym 
2.3 Sztafeta mieszana 4x50 m   

BLOK II 10.12.2016  rozgrzewka: 11:00- 11:30, zawody 
2.1 25m motylkowym   2.2 25m motylkowym  
2.3 50m dowolny 2.4 50m dowolny 
2.5 50 m motylkowym 2.6 50 m motylkowym 
2.7 50 m klasycznym 2.8 50 m klasycznym 
2.9 100 m dowolnym 3.0 100 m dowolnym 
3.1 Sztafeta mieszana 4x50 m   

 

 
 
 



 
KONKURENCJE DODATKOWE  

 Sztafeta 4x50 stylem dowolnym (2 chłopców 2 dziewczyny)  

 Każda szkółka może wystawid max dwie sztafety w każdym bloku.  
 
 
Zasady uczestnictwa w zawodach  
W zawodach mogą wziąd udział zawodnicy amatorzy uprawiający pływanie maksymalnie dwa 
trzy razy w tygodniu nieposiadający licencji zawodniczej.  
Zgłoszenia dokonują szkółki pływackie. Zgłoszenia do zawodów należy przesład na adres poczty  
e-mail: zawody@delfincieszyn.pl w terminie do 05.12.2016. Obowiązuje zgłoszenie z programu 
Entry Editor SPLASH. 
Przy zgłoszeniach indywidualnych zapisy w kasie biletowej Krytej Pływalni Delfin do 09.12.2016  
Zgłoszenie musi zawierad : nazwisko i imię, datę urodzenia (RRRR-MM-DD), płed (K lub M), 

konkurencję i czas orientacyjny. Organizator ustala limit zawodników startujących w 
zawodach do 250 osób, decyduje kolejnośd zgłoszeo. 

 

 

 
Każda szkółka ma prawo wystawid maksymalnie 25 zawodników w każdym bloku. Organizator 
zastrzega sobie możliwośd wystawienia większej liczby dzieci. Istnieje możliwośd rezerwacji 
określonej liczby miejsc przed wysłaniem ostatecznej listy startowej co daje 100% pewnych 
miejsc.  

 

 

UWAGA : Termin przesyłania zgłoszeo do  5.12.2016 

Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. 
 

 

8. Zasady finansowania, wyżywienie 

 

 koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy 

 opłata startowa wynosi  10,00 zł   od zawodnika    bez względu na ilośd startów,   
 opłata pobierana jest od ilości zgłoszonych zawodników. 

 

  

NAGRODY DLA ZAWODNIKÓW:  

 Medale i dyplomy za pierwsze trzy miejsca.  

 Puchar dla trzech najlepszych sztafet.  

 Dyplomy do szóstego miejsca.  
 
 
 
 
 
 



BEZPIECZEOSTWO:  
1. Na hali basenowej w trakcie zawodów może jednocześnie przebywad maksymalnie 220 osób 
w tym 180 zawodników w jednej grupie startowej.  

2. Podczas zawodów pływackich, pełniący dyżur Ratownicy Krytej Pływalni „DELFIN”, prowadzą 
czynności zgodnie ze swoimi obowiązkami służbowymi.  
 
POSTANOWIENIA KOOCOWE:  

 Indywidualne ubezpieczenie NW pozostawia się do uznania uczestnika.  

 Wszystkie konkurencje rozgrywane są osobno dla dziewcząt i chłopców,  

 Zawodników oraz osoby towarzyszące obowiązuje Regulamin Krytej Pływalni „DELFIN”,  
a w szczególności Regulamin korzystania z Basenu,  

 Po dokonaniu zgłoszenia do zawodów nie będą możliwe jakiekolwiek zmiany dotyczące 
startów zawodników; dopisywanie, zamiana itp.,  

 Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowienia niniejszego 
regulaminu,  

 Organizator zastrzega sobie prawo do korekty programu czasowego zawodów.  

 Wraz z oddaniem zgłoszenia zgłaszająca szkółka zapewnia, że zgłoszeni do tych zawodów 
uczestnicy posiadają brak przeciwskazania do uczestnictwa w zawodach pływackich.  

 Osoby indywidualnie zgłaszane wypełniają formularz zgłoszeniowy uczestnika zawodów 
w kasie basenowej  

 
 
W SPRAWACH SPORNYCH, NIEUJĘTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE OSTATECZNĄ DECYZJĘ PODEJMUJE 

ORGANIZATOR 

 

 

 

Wszystkie osoby zainteresowane reklamą w trakcie zawodów oraz 

zasponsorowaniem nagród w zawodach proszone są o kontakt 

swimsport@tlen.pl  tel 69126565 
 

Postanowienia koocowe: 

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator i sędzia główny 
 

 

 

Serdecznie zapraszamy do Skoczowa!!! 
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