
                                                            
  

  

 
                                                                                                            

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                         
                              
 

VII PŁYWACKIE MISTRZOSTWA SKAWINY 2016 
 

1. TERMIN ZAWODÓW: 9 kwietnia 2016 r. (sobota) 
 

2. MIEJSCE ZAWODÓW: Basen Camena, 32-050 Skawina ul. Żwirki i Wigury 11 
 
3. ORGANIZATOR: 
Klub Sportowy OPTIMA Skawina 
Centrum Kultury i Sportu w Skawinie 
 
4. PATRONAT HONOROWY: 
Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Paweł Kolasa 
Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji 
 
5. PROGRAM ZAWODÓW: 
· g. 8.00 – Rozgrzewka dla pierwszego bloku zawodów. 
· g. 8.20 – Uroczyste otwarcie zawodów. 
· g. 8.30 – Rozpoczęcie pierwszego bloku zawodów 
· g.10.45 – Zakończenie pierwszego bloku zawodów oraz dekoracja zwycięzców.   
· g. 11.30. – Rozgrzewka dla drugiego bloku zawodów (dziewczęta). 
· g. 11.45. – Rozgrzewka dla drugiego bloku zawodów (chłopcy). 
· g. 12.00 – Rozpoczęcie drugiego bloku zawodów. 
· g. 15.30 – Dekoracja zwycięzców oraz uroczyste zakończenie zawodów. 
6. WARUNKI UCZESTNICTWA: 



Zawody rozgrywane będą w dwóch blokach: 
I blok:  
Uczestnikami mogą być dzieci z przedszkoli i szkół, młodzież i dorośli nie zrzeszeni  w szkółkach lub 
klubach pływackich,  osoby amatorsko uprawiające pływanie. Każdy uczestnik w tym bloku zawodów 
może startować w jednej konkurencji w swojej kategorii (swoim najlepszym stylem pływackim).  
 
 

NR KATEGORIE 
WIEKOWE 

KOBIETY 
MĘŻCZYŹNI 

DYSTANS ORAZ  STYL 

1. 2011 i młodsi K/M 12,5 dowolny mały basen 

2. 2009-2010 K/M 12,5 dowolny mały basen 

3. 2007-2008 K/M 25 dowolny duży basen 

4. 2005-2006 K/M 25 dowolny duży basen 

5. 2003-2004 K/M 25 dowolny duży basen 

6. 2000-2002 K/M 25 dowolny duży basen 

7. 1999-1997 K/M 50 dowolny duży basen 

8. 1996 i starsi K/M 50 dowolny duży basen 

 
II blok: 
Uczestnikami mogą być zawodnicy zrzeszeni w szkółkach i klubach pływackich. Każdy uczestnik 
zawodów może startować wyłącznie w dwóch konkurencjach indywidualnie w swojej kategorii 
wiekowej.   
W tym bloku zawodnicy będą podzieleni na dwie kategorie – A. Zawodnicy z bez licencji PZP oraz                     
B. zawodnicy z licencją PZP. 
Zawodnicy zrzeszeni w szkółkach lub klubach pływackich nie mogą startować w I bloku. 
 
 

              A.  SZKÓŁKI  I  KLUBY PŁYWACKIE   /ZAWODNICY BEZ LICENCJI PZP/ 

NR 
KATEGORIE 
WIEKOWE 

K/M DYSTANS ORAZ STYL 

1. 2010 i młodsi K/M 25 dowolny  25 grzbietowy  

2. 2009 K/M 25 dowolny 25 klasyczny 25 grzbietowy  

3. 2008 K/M 25 dowolny 25 klasyczny 25 grzbietowy  

4. 2007 K/M 25 dowolny 25 klasyczny 25 grzbietowy  

5. 2006 K/M 50 dowolny 50 klasyczny 50 grzbietowy 25 motylkowy 

6. 2005 K/M 50 dowolny 50 klasyczny 50 grzbietowy 25 motylkowy 

7. 2004 K/M 50 dowolny 50 klasyczny 50 grzbietowy 25 motylkowy 

8. 2003 K/M 50 dowolny 50 klasyczny 50 grzbietowy 25 motylkowy 

9. 2002 i starsi K/M 50 dowolny 50 klasyczny 50 grzbietowy 25 motylkowy 

  

B.  KLUBY PŁYWACKIE  /ZAWODNICY Z LICENCJAMI PZP/ 

NR 
KATEGORIE 
WIEKOWE 

K/M DYSTANS ORAZ  STYL 

1. 2005 i młodsi  K/M 50 dowolny 50 klasyczny 50 motylkowy 

2. 2003 i 2004  K/M 50 dowolny 50 klasyczny 50 motylkowy 

3. 2002 i starsi  K/M 50 dowolny 50 klasyczny 50 motylkowy 

 
 
 
 
 



7. INFORMACJE TECHNICZNE: 
- Pływalnia: basen sportowy – 25m; 6 torów; temperatura wody: 28°C, mały basen – temperatura 
31°C°. 
- Pomiar czasu: ręczny. 
- Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami FINA i PZP.   
- Zawody przeprowadzane są seriami na czas bez podziału na kategorie wiekowe.  
- Po zakończeniu każdej konkurencji zostaną ogłoszone wyniki z podziałem na kategorie wiekowe. 
- Tor 6 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym wyłącznie na skoki do wody. 
- Skoki do wody w innych miejscach, bądź niewłaściwe zachowanie grozi wykluczeniem z zawodów. 
 
8. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW: 
I blok:  
Kartę zgłoszenia  i wpłatę należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 kwietnia 2016r. 
/piątek./: 

 do swojego trenera, instruktora lub nauczyciela W-F,  

 do organizatora:  
- w poniedziałek i czwartek 21 i 31 marca 2016r. od 18.15. do 18.45 przy kasie na Basenie 
„Camena” 
- w Dziale Sportu i Rekreacji CKiS w Skawinie, w dn. poniedziałek – piątek w g. 7.00-15.00.  

Wpłatę można dokonać na konto bankowe K.S. OPTIMA Skawina – Bank BZWBK w Skawinie nr konta 
46 1090 1665 0000 0001 2403 8233 (w tytule należy wpisać „VII PMS” oraz imię i nazwisko dziecka i 
rok urodzenia). 
Opłata startowa nie podlega zwrotowi po terminie zgłoszeń. 
Karta zgłoszenia do pobrania u organizatora lub ze strony www.optimasport.pl lub www.ckis.pl  
 
II blok: 
- Zgłoszenie do zawodów należy przesłać w postaci pliku lenex na adres: zawody@swimart.pl  
- Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia (DD/MM/RRRR), nazwę 
klubu, numer licencji, dystans, konkurencję oraz najlepszy czas uzyskany w ostatnich 12 miesiącach  
- Termin zgłoszeń upływa we wtorek 5 kwietnia 2016 o godzinie 20.00. 
- Dodatkowo zgłoszenie musi zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej (e-mail, telefon)  
- Wszystkie materiały potrzebne do przygotowania zgłoszenia dostępne na www.swimart.pl 
- Po opublikowaniu listy zgłoszonych zawodników nie będą możliwe żadne zmiany za wyjątkiem 
skreśleń.  
- Kierownik drużyn startujących w zawodach musi przekazać w dniu zawodów organizatorowi druk 
potwierdzający zdolność lekarską zawodników oraz, że bierze za zawodników pełną odpowiedzialność 
(do pobrania u organizatora w dniu zawodów).  
 
12. WARUNKI FINANSOWANIA: 
 - Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy zawodów. 
 - Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. 
 - Opłata startowa wynosi: 
I Blok – 20 zł (opłata do 1.04.2016r.). 
II Blok – 30 zł (opłata gotówką w dniu zawodów). 
 

• Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego 
• Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego 
• Projekt wspófinansowany ze środków budżetu Gminy Skawina 

 
15. NAGRODY: 
- Każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy z upominkami oraz pamiątkową koszulką  
- Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych za miejsca I – III otrzymują medale i dyplomy. 
- Pamiątkowy puchar dla drużyn, które zajmą miejsca I-VI w punktacji klubowej. 
 
 

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


16. REGULAMIN ZAWODÓW: 
- Podstawą dopuszczenia do startu jest przekazanie pisemnej zgody przez rodzica, opiekuna lub trenera 
wraz z potwierdzeniem braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach. 
- Każdy zawodnik podczas trwania zawodów musi pozostawać pod opieką rodzica, opiekuna, bądź innej 
osoby dorosłej lub kierowników ekip. 
- Za dopuszczenie zawodnika do startu czyni się odpowiedzialnych kierowników ekip lub rodziców. 
- Dekoracje zwycięzców będą się odbywać bezpośrednio po zakończeniu poszczególnych bloków       
zawodów. 
-  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty programu czasowego zawodów. 
- Ze względu na ograniczone możliwości obiektu oraz bezpieczeństwo uczestników organizator 
zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu ilości zawodników uczestniczących w zawodach oraz 
do wcześniejszego zamknięcia list zgłoszeniowych. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność 
wpłynięcia zgłoszenia (data, godzina). Klub otrzyma informacje o przyjęciu, bądź odrzuceniu zgłoszenia 
droga elektroniczną. Zgłoszenia po terminie 1.04.2016 będą rozpatrywane indywidualnie , w zależności 
od ilości wolnych miejsc.  
- Wejście na widownię wyłącznie w obuwiu zamiennym. 
- Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom. 
- W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator zawodów.  
- Zgłoszenie zawodnika do udziału w zawodach jest równoznaczne z akceptacją w/w punktów 
komunikatu oraz regulaminu Basenu „Camena”. 
 
17. KONTAKT: 
- Klub Sportowy OPTIMA Skawina – Piotr Przywara tel. 606 262 218 mail: optimaskawina@gmail.com 
oraz www.optimasport.pl. 
- Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, Dział Sportu i Rekreacji, tel.12 256 95 60 wew. 21, e-mail: 
camena@ckis.pl oraz www.ckis.pl 
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