
 

 
 

 
 

Zawody Pływackie o Puchar  
Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Myślenice 

 
 

1. Organizator zawodów: 

 Sekcja Pływacka T.G. Sokół Myślenice. 

 

2. Termin i miejsce zawodów:  

 15 listopada 2015 (niedziela); 

 Kryta Pływalnia Aquarius, 32-400 Myślenice ul. Ogrodowa 19; 

 basen kryty 25m, 6 torów. Temperatura wody 27oC. Pomiar czasu ręczny. Ilość torów 6; 

 zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami pływania oraz niniejszym regulaminem. 

 

3. Naczelnik zawodów: 

 Ewa Funek  

 

4. Warunki uczestnictwa w zawodach: 

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

niezrzeszone; 

 Uczniowie Szkół Mistrzostwa Sportowego mają prawo startu poza konkursem; 

 uczestnik zawodów musi być zgłoszony w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2015 r. 

 opłata startowa wynosi 30 zł. od każdego zgłoszonego zawodnika; 

 Uczestnicy musza posiadać pisemną 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 

 zawodnicy z roczników 2006 oraz 2007 mają prawo do czterech startów indywidualnych i jednego startu                          

w sztafecie 

 

5. Zgłoszenia: 

 Termin zgłoszeń upływa 10 listopada 2015 godz. 2200. 

 Skreślenia bez pobierania opłaty startowej możliwe do 13 listopada 2015 do godziny 2000. Po tym terminie opłata 

będzie pobierana zgodnie ze zgłoszeniem. 

 Po wyznaczonym terminie zgłoszenia nie będą uwzględniane, Po opublikowaniu potwierdzeń zgłoszeń oraz/lub listy 

zgłoszonych zawodników nie będą dokonywane jakiekolwiek zmiany za wyjątkiem skreśleń. 

 Zgłoszenia muszą być przygotowane w edytorze zgłoszeń SPLASH Entry Editor. Wygenerowany plik lxf należy 

przesyłać na adres: zawody@swimart.pl  Zgłoszenia w innym formacie nie będą przyjmowane. 

 Zgłoszenie musi zawierać 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 

 

6. Program sportowy zawodów: 
 

L.p. DYSTAN
S  

STYL K/M KATEGORIE WIEKOWE 

1-2 25m dowolny K/M 6lat i młodsi 7lat 8lat 9lat     
3-4 25m grzbietowy K/M  7lat 8lat 9lat     
5-6 25m klasyczny K/M   8lat 9lat     
7-8 25m motylkowy K/M   8lat 9lat     
9 4x25m dowolny MIX 8 -9 lat  (przynajmniej jeden chłopiec lub jedna dziewczynka) 

10-11 50m dowolny K/M     10-11lat 12-13lat 14-15lat 16lat i starsi 
12-13 50m grzbietowy K/M     10-11lat 12-13lat 14-15lat 16lat i starsi 
14-15 50m klasyczny K/M     10-11lat 12-13lat 14-15lat 16lat i starsi 
16-17 100m zmienny K/M     OPEN 

18 4X50m dowolny MIX OPEN (członkiem zespołu sztafetowego muszą być dwie dziewczynki i dwóch chłopców) 

 

 

 

http://www.swimart.pl/


7. Nagrody: 

 Dla zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych w konkurencjach indywidualnych przyznawane będą medale               

i dyplomy za miejsca I – III.  

 Dla zespołów sztafetowych przyznawane będą puchary i dyplomy za pierwsze trzy miejsca; 

 Dla zawodników z roczników 2006 i 2007 będzie prowadzona dodatkowa klasyfikacja wielobojowa. Do wyniku 

końcowego będzie się liczyć suma czasów ze startów w czterech konkurencjach. Za miejsca I – III w klasyfikacji 

wielobojowej przyznawane będą puchary i dyplomy. 

 

8. 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 posiadać dokument tożsamości; 

 

9. Sprawy organizacyjne:  

 zawody są rozgrywane seriami na czas bez podziału na kategorie wiekowe. Wyniki końcowe będą podawane                     

w podziale na kategorie wiekowe; 

 w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje naczelnik zawodów; 

 zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu; 

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

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

 listę startową opiekunowie drużyn otrzymają po opłaceniu opłaty startowej. 

 

10. Program czasowy zawodów: 

 900–920 rozgrzewka dla dziewcząt i chłopców (zawodnicy 10 lat i młodsi); 

 920– odprawa kierowników drużyn; potwierdzenie zgłoszeń oraz przekazanie załącznika nr 1; 

 925– otwarcie zawodów; 

 930–start pierwszej konkurencji 

 Dekoracja zawodników 9 letnich i młodszych po zakończeniu konkurencji 4x25m st. dowolnym MIX. W tym samym 

czasie zostanie przeprowadzona rozgrzewka zawodników 10-letnich i starszych.  

 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 

 
Potwierdzam zgodność lekarską zawodników lub odbiór zgody rodziców (opiekunów) na udział dzieci i młodzieżyw zawodach 
pływackich w dniu 15/11/2015 roku, jednocześnie oświadczam, że biorę odpowiedzialność za dopuszczeniezawodników do startu. 
 
 

................................................. 
            Opiekun (kierownik) drużyny 

 
 

Załącznik nr 1 należy przedstawić na odprawie kierowników drużyn. 


