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REGULAMIN   

ZAWODÓW  SZKÓŁEK PŁYWACKICH 

„Pływacka majówka” 

 

ORGANIZATORZY: 

 

Skoczowski Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji, 

Human Sport, 

Mac-Sport, 

RJ-Sports, 

Milanos, 

 

1. SOSiR na czas zawodów udostępnia basen oraz obsługę kasową i ratowniczą 

2. Instruktorzy zgłaszający zawodników do udziału w zawodach pływackich, są zobowiązani do 

wyznaczenia osób do utrzymania porządku i bezpieczeństwa w danej reprezentacji. 

3. Obsadę sędziowską zapewniają organizatorzy. 

 

MIEJSCE  I  TERMIN: 

 10.05.2014r – Kryta Pływalnia „DELFIN” w Skoczowie. 

 Zbiórka zawodników godz. 7:40 – I Blok roczniki 2008 i młodsi oraz 2007, 2006 i2005. 

 Rozpoczęcie zawodów godz. 8:00. 

 Zbiórka zawodników godz. 9:30 – II Blok roczniki od 2004 do 1998. 

 Rozpoczęcie zawodów godz. 9:45. Planowane zakończenie na godzinę 11:00 

 

CEL ZAWODÓW: 

 Doskonalenie umiejętności pływackich wśród dzieci i młodzieży, 

 Propagowania pływania jako formy spędzania wolnego czasu i aktywnego wypoczynku, 

 Skierowanie zainteresowania młodzieży na sport, kulturę fizyczną i rekreację, 

 Zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach nauki i doskonalenia pływania w Krytej 

Pływalni „DELFIN” w Skoczowie. 

 

DANE TECHNICZNE BASENU SPORTOWEGO W PŁYWALNI: 

 Długość: 25m 

 Ilość torów: 6 

 Temperatura wody: 29
0
C 

 

UCZESTNICTWO: 

1. Zgłoszeń zawodników dokonuje Instruktor lub opiekun szkółki pływackiej.  

2. Warunkiem startu zawodnika jest opłacenie tzw. wpisowego przez Instruktora szkółki w 

wysokości 10 zł od zawodnika, w dniu zgłoszenia uczestnictwa przelewem na podany nr konta 

organizatora. 

3. Zgłoszeni zawodnicy mogą startować tylko w dwóch wybranych konkurencjach. 

4. Ilość miejsc jest ograniczona, o udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń.  

5. Instruktor lub opiekun jest zobowiązany do posiadania oświadczenia zgody na udział nieletniej 

osoby w zawodach (wzór oświadczenia zgody w załączniku nr 1). 
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GRUPY  WIEKOWE: 

 

1. CHŁOPCY, DZIEWCZĘTA rocznik 2008 i młodsi oraz rocznik 2007 i 2006 

 pływanie z przyrządami  25 m, 

 styl dowolny  25 m, 

2. CHŁOPCY, DZIEWCZĘTA rocznik 2005  

 styl klasyczny 25 m, 

 styl grzbietowy 25 m, 

 styl dowolny 25 m 

4. CHŁOPCY, DZIEWCZĘTA rocznik 2004 

 styl klasyczny 25 m, 

 styl grzbietowy 25 m, 

 styl dowolny 25 m 

4. CHŁOPCY, DZIEWCZĘTA rocznik 2003, 

 styl klasyczny 50 m, 

 styl dowolny 50 m. 

 styl grzbietowy  50 m. 

5. CHŁOPCY, DZIEWCZĘTA rocznik 2002 i2001, 

 styl klasyczny 50 m, 

 styl dowolny 50 m 

 styl motylkowy  25 m. 

6. Rocznik 2000 i starsi, 

 styl motylkowy 50 m, 

 styldowolny 50 m. 

KOLEJNOŚĆ  ROZGRYWANIA  KONKURENCJI: 

 pływanie z przyrządami 2008 i młodsi, 

 styl dowolny, 

 styl klasyczny, 

 styl grzbietowy, 

 styl motylkowy. 

 

NAGRODY DLA ZAWODNIKÓW: 

 Pierwszych trzech zawodników w każdej kategorii wiekowej i w każdym stylu pływackim 

otrzymuje dyplom oraz medal. 

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO: 

1. Na hali basenowej w trakcie zawodów może jednocześnie przebywać maksymalnie 220 osób w 

tym 180 zawodników. 

2. Za porządek i ład w trakcie zawodów, są odpowiedzialni Instruktorzy i osoby wyznaczone do 

opieki. Łączna ilość opiekunów nie może przekraczać 40 osób. 

3. Podczas zawodów pływackich, pełniący dyżur Ratownicy Krytej Pływalni „DELFIN”, prowadzą 

czynności zgodnie ze swoimi obowiązkami służbowymi. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 Wszystkie konkurencje rozgrywane są osobno dla dziewcząt i chłopców, 

 Dodatkowo podczas zawodów pływackich, zawodników oraz osoby towarzyszące obowiązuje 

Regulamin Krytej Pływalni „DELFIN”, a w szczególności Regulamin korzystania z Basenu, 
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 Po dokonaniu zgłoszenia do zawodów nie będą możliwe jakiekolwiek zmiany dotyczące startów 

zawodników; dopisywanie, zamiana itp., 

 Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego  regulaminu, 

 Prowadzącym zawody jest:  

 

W SPRAWACH SPORNYCH,  NIE  UJĘTYCH WNINIEJSZYM REGULAMINIE 

OSTATECZNĄ DECYZJĘ PODEJMUJĄORGANIZATORZY 

 


