
KOMUNIKAT  

 GMINNE ZAWODY PŁYWACKIE 

 

1. ORGANIZATOR: 

 Szkoła Podstawowa nr 3 

 Gimnazjum nr 2 w Myślenicach 
 

2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 

a) Czwartek 8. 12.2011 roku, godzina 9
00

 – 12
00

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

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

d) pomiar czasu ręczny; 
 

3. NACZELNIK ZAWODÓW:  mgr Joanna Świętalska 
 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

a) prawo startu mają przedszkolaki, dzieci ze szkoły podstawowej oraz młodzież z gimnazjum uczęszczające 

do szkół w gminie Myślenice 

b) uczestnik zawodów musi być zgłoszony na liście  najpóźniej  do dnia 2.12.2011 roku,  

c) należy potwierdzić pisemną zgodę rodziców (opiekunów) na uczestnictwo w zawodach lub podpis 

kierownika ekipy o zdolności lekarskiej zawodników. Zgody należy dostarczyć w dniu zawodów do 
naczelnika zawodów (mgr Joanna Świętalska)  

d) zawodnik ma prawo do 1 STARU  INDYWIDUALNEGO  I  STARTU W SZTAFECIE 

e) Uczniowie klas  4 (rocznik 2001), pływający w szkółkach, stowarzyszeniach, klubach( Aquarius, T.G. 
Sokół, Swim Art., Promyk Jutrzenki i innych) oraz w klasie sportowej o profilu pływanie STARUJĄ W 

KONKURENCJI INDYWIDUALNEJ NA DYSTANSIE 50M 
Jeżeli taka osoba wystartuje na dystansie  25m w starcie indywidualnym zostanie  zdyskwalifikowana. 

 W sztafecie mogą startować wszyscy (dzieci z klubów, szkółek, stowarzyszeń i nie pływający w klubach)  
 

6. ZGŁOSZENIA: 
a) termin zgłoszenia upływa z dniem  2.12.2011 roku; 

b) PO  WYZNACZONYM  TERMINIE  ZGŁOSZENIA  NIE  BĘDĄ  UWZGLĘDNIANE ,      nie 

będzie możliwości dokonania zmiany dotyczącej startów (dopisywanie zamiana) w dniu zawodów 
nikogo nie dopisujemy do listy startowej  

c) ZGŁOSZENIE WYPEŁNIAMY  w lxf, które powinno zawierać: nazwę szkoły, imię i nazwisko 

uczestnika zawodów oraz jego datę urodzenia i orientacyjny czas na dystansie w którym płynie) 

zgłoszenia przesyłamy na adres poczty elektronicznej 
                        zawody@swimart.pl  

d) druk potwierdzenia przez kierowników drużyn zdolności lekarskiej zawodników lub odbioru zgody 

rodziców  (opiekunów) na udział w zawodach – załącznik nr.1 
 

7. PROGRAM ZAWODÓW: 
 Nazwa konkurencji K / M Kategorie wiekowe 

1. 2. 12,5m st. dowolnym K/M Kat.I (6 –ciolatki z przedszkola) 

3. 4. 12,5m st. dowolnym K/M Kat.II (6 –ciolatki ze szkoły) 

5. 6.  25m stylem dowolnym K / M Kat. III, IV, V, VI* 

7. 8. 25m stylem grzbietowym K / M Kat III,  IV, V, VI* 

9. 10 25m stylem klasycznym K / M Kat III,  IV, V, VI* 

11. 12.  8 x 50m st. dowolnym SZTAFETA K/M Kat II - IX 

13. 14. 50m stylem dowolnym K / M Kat   VII, VIII, IX, X, XI, XII 

15. 16. 50m stylem grzbietowym K / M Kat  VII, VIII, IX, X, XI, XII 

17. 18. 50m stylem klasycznym K / M Kat   VII, VIII, IX, X, XI, XII 

19. 20.  10 x 50m st. dowolnym SZTAFETA K/M Kat X - XII 

 

8.  KATEGORIE WIEKOWE: 
- kategoria I rocznik 2005 i młodsze (przedszkolaki)  12,5m dow (MAŁY BASEN) 

- kategoria II rocznik 2005 ( 6 – ciolatki chodzące do szkoły)  12,5m dow (MAŁY BASEN) 
- kategoria III rocznik 2004  (kl 1 S.P. oprócz 6 - ciolatków)  25m dow, 25m grz, 25m kl  
- kategoria IV rocznik 2003  (kl 2 S.P.)  25m dow, 25m grz, 25m kl  
- kategoria V rocznik 2002  (kl 3 S.P.)  25m dow, 25m grz, 25m kl  
- kategoria VI  rocznik 2001* (kl. 4 S.P.) 25m dow, 25m grz, 25m kl 
- kategoria VII rocznik 2001 (kl 4 S.P.)  50m dow, 50m grz, 50m kl  
- kategoria VIII  rocznik 2000  (kl 5 S.P.) 50m dow, 50m grz, 50m kl 
- kategoria IX  rocznik 1999 (kl 6 S.P.) 50m dow, 50m grz, 50m kl 

- kategoria X rocznik 1998   (kl 1Gim) 50m dow, 50m grz, 50m kl       
- kategoria XI rocznik 1997   (kl 2 Gim) 50m dow, 50m grz, 50m kl     
- kategoria XII rocznik 1996   (kl 3 Gim) 50m dow, 50m grz, 50m kl       

*  kategoria VI rocznik 2001 jest przewidziana dla uczniów klas IV, którzy nie pływają w szkółkach, stowarzyszeniach  oraz klubach. 
 

mailto:zawody@swimart.pl


 
 

9. POTWIERDZENIA ZGŁOSZEŃ,  
  Informacje o zawodach, a także wyniki będą dostępne na stronie: www.swimart.pl    

        Po opublikowaniu listy zgłoszonych zawodników nie będą możliwe żadne zmiany za wyjątkiem  skreśleń. 

 

10. NAGRODY: 

a) dla zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych w konkurencjach indywidualnych przyznawane 

będą medale, dyplomy od I –III miejsca. 

b) dla zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych w konkurencjach drużynowych przyznawane 
będą puchary oraz dyplomy od I –III miejsca. 

c) PUCHAR dla SZTAFETY Z PRZEDSZKOLA (suma 4 najlepszych czasów uzyskanych przez 

przedszkolaków z tej samej placówki) 
 

11. SPRAWY PORZĄDKOWE: 

a) za dyscyplinę i porządek w czasie trwania zawodów  odpowiedzialni są opiekunowie drużyn; 
b) za dopuszczenie zawodnika do startu odpowiedzialny jest opiekun drużyny; 

c) organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty programu czasowego; 

d) każdy uczestnik zawodów musi posiadać dokument tożsamości; 

 

12. SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

a) Zawody rozgrywane są wg przepisów FINA i PZP 

b) Zawody są rozgrywane seriami na czas bez podziału na kategorie wiekowe. Wyniki końcowe będą 
podawane w podziale na kategorie wiekowe. 

c) W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje naczelnik zawodów 

d) Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu 
e) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zawodów oraz programu czasowego 

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

g) Listę startową opiekunowie drużyn otrzymają w dniu zawodów 

h) Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu 
i) Zgłoszenie zawodnika na zawody jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów. 

 

13. PROGRAM CZASOWY: 

 
a) 9

00
  start przedszkolaków  i 6 –ciolatków ze szkoły na małym basenie 

b)      Dekoracja przedszkolaków i  6-ciolatków ze szkoły. Równocześnie rozgrzewka dziewcząt i chłopców  

     pływających dystansie 25m  

c) Start na dystansie 25m dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych. 

d) Dekoracja zawodników startujących na dystansie 25m.  

    Równocześnie rozgrzewka dla dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych pływających dystanse 50m     

    (po zakończeniu wszystkich serii na dystansie 25m) 

e) Start na dystansie 50m dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych. 

f) Start sztafety 8x50m dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych. 

g) Dekoracja zawodników startujących na dystansie 50m (SP). 

     Równocześnie rozgrzewka dla dziewcząt i chłopców z gimnazjów pływających dystanse 50m (po  

     zakończeniu wszystkich serii na dystansie 50m (SP) 

h) Start na dystansie 50m dziewcząt i chłopców z gimnazjów. 

i) Start sztafety 10x50m dziewcząt i chłopców z gimnazjow. 

j)  Dekoracja zawodników startujących na dystansie 50m z gimnazjów (po zakończeniu wszystkich serii  

      na dystansie 50m) 

k) odprawa kierowników drużyn w szatni (10 min przed rozpoczęciem zawodów);  

    potwierdzenie zgłoszeń oraz przekazanie załącznika nr.1 

d) 855  - otwarcie zawodów; 

e) 7.12.2011r na stronie www.swimart.pl będzie dokładny harmonogram zawodów z rozpiską godzinową 

               

Załącznik nr.1 

 
Potwierdzam zgodność lekarską zawodników lub odbiór zgody rodziców (opiekunów) na udział dzieci i młodzieży 

w zawodach pływackich w dniu 8.12.2011 roku, jednocześnie oświadczam, że biorę odpowiedzialność za 

dopuszczenie zawodników do startu. 

 
        ................................................. 

Opiekun (kierownik) drużyny 
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