
REGULAMIN 
 

1. Termin i miejsce zawodów  

• Zawody zostaną rozegrane w dwóch rundach 

I. Runda I – 1 lutego 2014 

II. Runda II – 7 czerwca 2014 

• Zawody odbędą się na pływalni Centrum Edukacyjno Rekreacyjnego Solne 

Miasto, 32-020 Wieliczka, ul. Kościuszki 15 

• Komunikaty poszczególnych zawodów będą się ukazywać nie później niż na                  

21 dni przed zawodami 

2. Organizator 

• Solne Miasto Sp. z o.o.  

• Klub Sportowy Solni Wieliczka 

3. Partner cyklu: TYR Polska 

4. Cel zawodów 

• Popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży jako aktywności 

poprawiającej ogólną sprawność fizyczną 

• Poprawa bezpieczeństwa nad wodą poprzez zdobywanie umiejętności 

pływackich 

• Promocja gminy Wieliczka na arenie sportowej 

5. Komunikaty i ogłoszenia 

Oficjalne komunikaty, wyniki, ogłoszenia dotyczące zawodów będą publikowane                 

na stronach internetowych www.swimart.pl, www.omegatiming.pl, oraz 

www.solnemiasto.eu  

6. Uczestnictwo w zawodach 

• W zawodach prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy zgłoszeni przez kluby 

posiadające licencje Polskiego Związku Pływackiego 

• Zawody rozgrywane będą w pięciu kategoriach wiekowych: I – 12-13 lat;                    

II – 11 lat;  III – 10 lat; IV – 9 lat; V – 8 lat i młodsi 

• Reprezentację klubu zgłasza trener / opiekun,  który jest zobowiązany do 

posiadania zgody rodziców na udział dziecka w zawodach oraz oświadczenia 

rodziców, że stan zdrowia ich dziecka pozwala na udział w zawodach.  

• Osoby biorące udział w zawodach powinny poddać się wcześniej badaniom 

lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia. Odpowiedzialność za 

niewykonanie badań i wynikające z tego powodu wypadki i konsekwencje 

prawne spada na rodziców bądź opiekunów prawnych 

• Starty zawodników dozwolone są wyłącznie w strojach dopuszczonych przez 

przepisami Polskiego Związku Pływackiego. 



 

7. Zgłoszenia do zawodów 

• Zgłoszenia do zawodów należy przesłać w terminie określonym                            

w komunikacie poszczególnych edycji zawodów pliku lxf (format Lenex) na 

adres zawody@swimart.pl 

• Wykreślenia zawodników możliwe są nie później niż w terminie określonym                          

w komunikacie danych zawodów. Po tym terminie Klub ma obowiązek 

dokonać opłaty startowej zgodnej za zgłoszoną ilość zawodników / 

zawodniczek. W przypadku niewpłacenia całej należnej kwoty dany Klub 

zostaje wykluczony z kolejnych zawodów 

• Zgłoszenie do zawodów równoznaczne jest z akceptacją postanowień 

niniejszego regulaminu 

• Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia list 

zgłoszeniowych ze względu na bezpieczeństwo uczestników i ograniczone 

możliwości obiektu 

8. Nagrody 

• W I rundzie zawodów 

� Za miejsca I – III dyplomy w każdej konkurencji i kategorii wiekowej 

� Puchary dla najlepszego zawodnika i zawodniczki w każdej kategorii 

wiekowej za sumę punktów FINA z dwóch startów 

• Podsumowanie cyklu zawodów 

� Statuetki dla pięciu najlepszych zawodników i zawodniczek w każdej 

kategorii wiekowej za sumę punktów FINA z czterech startów 

� Dyplomy za miejsca VI – X w każdej kategorii wiekowej za sumę punktów 

FINA                  z czterech startów 

� Puchary dla trzech najlepszych drużyn w łącznej kategorii wiekowej 13lat                

i młodsi  

               W miarę pozyskiwana sponsorów pula nagród może ulec zwiększeniu 

9. Informacje dodatkowe: 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, zguby, zniszczenia                      

i kradzieże, powstałe nie z jego winy 

• Za bezpieczeństwo i zachowanie zawodników na terenie obiektu (szatnie, 

trybuny, hol wejściowy, itp.) odpowiada trener / opiekun zgłaszający 

zawodników z danego klubu. 

• Nad bezpieczeństwem zawodników na niecce basenowej czuwają ratownicy 

oraz sędziowie 

10. Postanowienia końcowe 

• Podczas zawodów obowiązuje niniejszy regulamin oraz aktualne przypisy FINA 

i PZP 

• Komisję sędziowską zawodów powołuje KS MOZP. 

• W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem decyduje w ramach swoich 

kompetencji Sędzia Główny lub Organizator 



11. Program sportowy cyklu zawodów 

EDYCJA I 
Lp STYL K/M  KATEGORIE WIEKOWE 

1-2 100 m st. dowolnym K/M    11 lat 12-13 lat 

3-4 50 m st. dowolnym K/M   10 lat   

5-6 25 m st. dowolnym K/M 8 lat i młodsi 9 lat    

7-8 100 m st. grzbietowym K/M    11 lat 12-13 lat 

9-10 50 m st. grzbietowym K/M   10 lat   

11-12 25 m st. grzbietowym K/M 8 lat i młodsi 9 lat    

13-14 100 m st. klasycznym K/M    11 lat 12-13 lat 

15-16 50 m st. klasycznym K/M   10 lat   

17-18 25 m st. klasycznym K/M  9 lat    

19-20 100 m st. motylkowym K/M    11 lat 12-13 lat 

21-22 50 m st. motylkowym K/M   10 lat   

23-24 25 m st. motylkowym K/M  9 lat    

25-26 200 m st. zmiennym K/M    11 lat 12-13 lat 

 
EDYCJA II 

Lp STYL K/M  KATEGORIE WIEKOWE 

1-2 100 m st. dowolnym K/M     12-13 lat 

3-4 50 m st. dowolnym K/M  9 lat 10 lat 11 lat  

5-6 25 m st. dowolnym K/M 8 lat i młodsi     

7-8 50 m st. grzbietowym K/M  9 lat 10 lat 11 lat 12-13 lat 

9-10 25 m st. grzbietowym K/M 8 lat i młodsi     

11-12 50 m st. klasycznym K/M  9 lat 10 lat 11 lat 12-13 lat 

13-14 25 m st. klasycznym K/M 8 lat i młodsi     

15-16 50 m st. motylkowym K/M  9 lat 10 lat 11 lat 12-13 lat 

17-18 100 m st. zmiennym K/M   10 lat 11 lat 12-13 lat 

 

 
 


