
 

 

XVI ZAWODY PŁYWACKIE O PUCHAR BURMISTRZA 
 
1. ORGANIZATOR: Myślenickie Stowarzyszenie Pływackie AQUARIUS w Myślenicach, 
 
2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 

 niedziela  8 marca 2015 

 Centrum Wodne AQUARIUS, 32-400 Myślenice, ul. Ogrodowa 19 

 basen kryty 25m, 6 torów. Temperatura wody 27
0
C;  

  pomiar czasu półautomatyczny; 
 
3. NACZELNIK ZAWODÓW: Agnieszka Kasprzycka 
 
4. PATRONAT ZAWODÓW: Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Maciej Ostrowski 
 
5. PATRONAT MEDIALNY: Gazeta Myślenicka  
  
6. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 Prawo startu mają dzieci i młodzież będący członkami klubów, stowarzyszeo i szkółek pływackich,                       
a także osoby niezrzeszone 

 Uczniowie Szkół Mistrzostwa Sportowego maja prawo startu poza konkursem 

 Opłata startowa wynosi 30zł od każdego zgłoszonego zawodnika 

 Uczestnicy musza posiadad pisemna zgodę rodziców (opiekunów) na udział w zawodach oraz aktualne 
badania lekarskie  

 zawodnik ma prawo do 2 startów indywidualnych i 1 startu w kategorii open, oraz 1 startu w sztafecie  
 
7. ZGŁOSZENIA: 

 Termin zgłoszeo upływa 2 marca 2015 o godzinie 22
00

. Skreślenia bez pobierania opłaty  startowej możliwe 
do 6 marca do godziny 20

00
. Po tym terminie opłata  będzie pobierana zgodnie ze zgłoszeniem 

 Po  wyznaczonym  terminie  zgłoszenia  nie  będą  uwzględniane ,   nie  będą dokonywane jakiekolwiek 
zmiany za wyjątkiem skreśleo.  

 Zgłoszenia muszą byd przygotowane w edytorze zgłoszeo SPLASH Entry Editor. Wygenerowany plik lxf należy 
przesyład  na adres: zawody@swimart.pl Zgłoszenia w innym formacie będą odsyłane do poprawy 

 Zgłoszenie musi zawierad imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia dd/mm/rrrr, nr licencji (jeżeli 
posiada), konkurencję oraz czas uzyskany w ostatnich 12 miesiącach. 

 Wszystkie materiały potrzebne do przygotowania zgłoszenia dostępne  na www.swimart.pl    

 Druk potwierdzenia przez kierowników drużyn zdolności lekarskiej zawodników lub odbioru zgody rodziców  
(opiekunów) na udział w zawodach (do okazania na zawodach) – załącznik nr.1 

 
8. PROGRAM SPORTOWY ZAWODÓW: 
 

L.p. KONKURENCJIA K/M KATEGORIE WIEKOWE 
1-2 25m st. dowolnym K/M 7 lat i młodsi 8 lat 9 lat 10 lat 
3-4 25m st. grzbietowym K/M  8 lat 9 lat 10 lat 
5-6 25m st. klasycznym K/M                                             10 lat 

7-8 4x25m st. zmiennym K/M 
8-11lat 

(po jednym zawodniku z kategorii wiekowej: 8 lat, 9 lat,10 lat i 11 lat) 

9-10 50m st. motylkowym K/M OPEN 
11-12 50m st. dowolnym K/M 11 lat 12 lat 
13-14 100m st. klasycznym K/M 13 lat   14 – 16 lat 
15-16 50m st. grzbietowym K/M 11 lat 12 lat 13 lat 14 – 16 lat  14 – 16 lat 
17-18 100m st. dowolnym K/M 13 lat 14 – 16 lat 
19-20 50m st. klasycznym K/M 11 lat 12 lat 12 lat 
21-22 100m st. zmiennym K/M OPEN 

25 4x50m st. zmiennym MIX 
12 i starsi  

(2 zawodniczki i 2 zawodników w dowolnej kolejności) 

mailto:zawody@swimart.pl
http://www.swimart.pl/


9. NAGRODY: 

 Dla zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych w konkurencjach indywidualnych za miejsca                          
I – II przyznawane będą medale i  dyplomy  

 Statuetki dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika wg punktacji FINA za dwa starty w kategoriach 
wiekowych 10 lat i młodsi, 11 – 13 lat oraz 14 lat – 16 lat 

 Puchar Burmistrza za miejsca I – III w klasyfikacji drużynowej Dla drużyny punktuje najlepszy zawodnik                    
w każdej konkurencji i kategorii wiekowej. Dla drużyny punktuje tylko jeden zespół sztafetowy w każdej 
konkurencji sztafetowej.   

 

10. SPRAWY PORZĄDKOWE: 

 za dyscyplinę i porządek w czasie trwania zawodów czyni się odpowiedzialnych Opiekunów drużyn; 

 za dopuszczenie zawodnika do startu czyni się odpowiedzialnym Opiekuna drużyny; 

 każdy uczestnik zawodów musi posiadad dokument tożsamości; 
 

11. SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

 zawody są rozgrywane seriami na czas bez podziału na kategorie wiekowe. Wyniki koocowe będą podawane 
w podziale na kategorie wiekowe. 

 w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje naczelnik zawodów 

 zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowieo niniejszego regulaminu 

 organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zawodów oraz korekty programu czasowego 

 potwierdzenie zgłoszeo i wyniki (w systemie on-line) będą dostępne na stronie www.swimart.pl 

 listę startową opiekunowie drużyn otrzymają po opłaceniu opłaty startowej 

 Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia list zgłoszeniowych  
 

12. PROGRAM CZASOWY ZAWODÓW: 

 9
30

 –9
50

 rozgrzewka dla dziewcząt i chłopców  (zawodnicy 10 lat i młodsi oraz 11 latki startujący w sztafecie) 

 9
50

  - odprawa kierowników drużyn; potwierdzenie zgłoszeo oraz przekazanie załącznika nr.1 

 9
55

  - otwarcie zawodów; 

 10
00 

 - zawody 

 Dekoracja zawodników 10 letnich i młodszych po zakooczeniu konkurencji 4x25m st. zmiennym. W tym 
samym czasie zostanie przeprowadzona rozgrzewka zawodników 11-letnich i starszych.  

 
13. SPONSORZY ZAWODÓW 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Załącznik nr 1 
 
Potwierdzam zgodnośd lekarską zawodników lub odbiór zgody rodziców (opiekunów) na udział dzieci i młodzieży          
w zawodach pływackich w dniu 8/3/2015 roku, jednocześnie oświadczam, że biorę odpowiedzialnośd za dopuszczenie 
zawodników do startu. 
 
        ................................................. 

Opiekun (kierownik) drużyny 
 
Załącznik nr 1 należy przedstawid na odprawie kierowników drużyn naczelnikowi zawodów. 
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