
Rozpoczynamy cykl zawodów 

ARENA - SWIM TEST - SMS
− SZUKAMY MŁODYCH TALENTÓW W PŁYWANIU -

REGULAMIN 
XIII FESTYNU PŁYWACKIEGO SWIM TEST

KATEGORIE WIEKOWE i KONKURENCJE:

Kategoria Rok urodzenia Konkurencje

I
2009 i młodsi 
(do 5 lat)

25 m "Kumkające żabki"
25 m dowolnym sposobem płynięcia

II 2007 – 2008 
(6-7 lat)

25 m stylem grzbietowym
25 m kraulem na piersiach

III
2006 
(8 lat)

25 m stylem grzbietowym
25 m kraulem na piersiach

IV 2005 
(9 lat)

25 m stylem grzbietowym
25 m kraulem na piersiach

V
2004 – 2003 
(10-11 lat)

50 m stylem grzbietowym
50 m kraulem na piersiach

VI 2002 – 2001 
(12-13 lat)

50 m kraulem na piersiach
50 m stylem klasycznym

VII 2000 – 1998 50 m kraulem na piersiach
50 m stylem klasycznym

VIII 1997 – 1994
50 m kraulem na piersiach
50 m stylem motylkowym

IX Open 100 m stylem zmiennym

X - 30 + 50 m stylem dowolnym (delfin/grzbiet/żaba/kraul)

XI Babcia i Dziadek 50 m stylem dowolnym (delfin/grzbiet/żaba/kraul)

XII
Konkurencja 
drużynowa 
rodzinna

3 x 25 m stylem dowolnym (jedno dziecko do 10 r.ż. - 
urodzone od 2004r.)                            

XIII Konkurencja 
drużynowa 
rodzinna

3 x 25 m stylem dowolnym (bez ograniczeń 
wiekowych)                         

OPIS KONKURENCJI:

 Konkurencje indywidualne:
:: "Kumkające żabki” – Pokonanie dystansu 25m na brzuchu trzymając piankowy ‘makaron’ pod pachami. 

 Konkurencja drużynowa:
:: Każdy zawodnik pokonuje dystans 25m stylem dowolnym, kolejny zawodnik może rozpocząć swój dystans dopiero po 
dotknięciu ściany przez poprzedniego zawodnika. 

Start w każdej konkurencji indywidualnej może być wykonywany poprzez: skok startowy, skok na nogi, start z wody.



WARUNKI UCZESTNICTWA:

::. uczestnikiem nie może być osoba, która posiada licencję sportową z roczną karencją

::. zawodnikiem może być osoba, która uczęszcza na zajęcia do szkółek pływackich

::. każdy uczestnik XIII FESTYNU PŁYWACKIEGO SWIM TEST musi posiadać umiejętności pływackie zapewniające 
bezpieczne utrzymanie się na wodzie głębokiej, również przy pomocy sprzętu wypornościowego (skrzydełka, makaron)

::. organizator zakłada, że każda osoba zgłoszona do XIII FESTYNU PŁYWACKIEGO SWIM TEST nie ma przeciwwskazań 
zdrowotnych do uczestnictwa w ww. Imprezie.

 w konkurencjach indywidualnych:
::. od kategorii I do XI dziewczęta i chłopcy klasyfikowani są osobno.

::. jeden zawodnik może brać udział maksymalnie w 2 konkurencjach indywidualnych

::. uczestnik jest zobowiązany do przedstawienia Organizatorowi zgody Rodziców lub Opiekunów prawnych na udział w XIII 

FESTYNIE PŁYWACKIM SWIM TEST

 w konkurencji rodzinnej (uczestnicy muszą być spokrewnieni):
::. w kategorii XII prawo do udziału w zawodach mają 3 osoby, w tym: minimum jedna urodzona od 2004 roku, pozostałe bez 
ograniczeń wiekowych (dowolny wiek).

::. w kategorii XIII prawo do udziału w zawodach mają 3 osoby bez ograniczeń wiekowych (dowolny wiek).

::. obowiązkiem opiekuna zgłaszającego drużynę jest przedstawienie oświadczenia z informacją, że zawodnicy mu podlegli nie 
mają przeciwwskazań zdrowotnych do startu w XIII FESTYNIE PŁYWACKIM  SWIM TEST 

PUNKTACJA:

 Zarówno w konkurencjach sportowych jak i familijnych o zajętym miejscu decyduje uzyskany czas w poszczególnej 
konkurencji. W celu usprawnienie przebiegu imprezy Organizator dopuszcza możliwość wspólnego startu dziewcząt i chłopców 
przy zachowaniu klasyfikacji z podziałem dziewczęta - chłopcy. 

 Według klasyfikacji punktowej ze wszystkich przeprowadzonych konkurencji zostanie wyłoniony najlepszy zawodnik XIII 
FESTYNU PŁYWACKIEGO SWIM TEST. 

ZGŁOSZENIA:

 Ze względu na ograniczony czas na przeprowadzenie XIII FESTYNU PŁYWACKIEGO SWIM TEST o starcie w imprezie 
decyduje kolejność zgłoszeń. 

 Termin zgłoszenia upływa dnia 30 listopada 2014r. 
 Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. 
 Zastrzega się możliwość nie przyjęcia zgłoszeń ze względu na zbyt dużą liczbę uczestników. 

Zgłoszenia do festynu można dokonywać:

 osobiście w biurze SWIM TEST Kraków Al. Pokoju 78 (pn, wt, czw, pt.: 9:00 - 15:00 oraz śr: 11:00 - 17:00), 

 mailowo: info@swimtest.pl poprzez wypełnienie formularza dla zawodników indywidualnych, drużynowych oraz szkółek 
pływackich. 

 Warunkiem zgłoszenia jest otrzymanie potwierdzenia zgłoszenia przez BOK Swim Test. 

OPŁATA STARTOWA:

 Każdy uczestnik jest zobligowany do dokonania jednorazowej opłaty startowej w wysokości 20,00 zł/osoby. 

 Opłatę startową należy uiścić najpóźniej w terminie do dnia 30.11.2014r.:
::. w biurze firmy przy Al. Pokoju 78
::. przelewem na konto: BSR o/Kraków 80 8589 0006 0000 0021 1451 0001 – z dopiskiem „Festyn pływacki” oraz imię i 
nazwisko uczestnika. 

 Wniesienie opłaty nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w imprezie. 
 Nie przewiduje się zwrotów opłaty startowej. 

Zgodę rodzica/opiekuna na start w XIII FESTYNIE PŁYWACKIM SWIM TEST należy przedstawić:

 w biurze firmy przy Al. Pokoju 78 w Krakowie do dnia 5.12.2014r. 
 na pływalni SMS ul. Grochowska 20 w Krakowie w dniu zawodów tj. 7.12.2014r. od godz. 9:00 

NAGRODY:

 dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach od miejsca I - III przyznane będą dyplomy i medale 
 dla wszystkich zawodników biorących udział w zawodach - pamiątkowe dyplomy uczestnictwa

SPRAWY PORZĄDKOWE:

 W sprawach nie objętych regulaminem decyzje podejmuje Sędzia Główny zawodów – organizator. 
 Na płycie basenowej obowiązuje obuwie zamienne (dotyczy uczestników oraz widzów). 

KONTAKT   Wszelkie pytania związane z festynem proszę kierować na adres info@swimtest.pl

PARTNERZY:  ARENA, Czarter jachtów Sailor, Szkoła Mistrzostwa Sportowego, Cascada, MIDEX zabawki, Foto 
Expert, Swim Test Tour, Centrum wspinaczkowe Avatar, Hotel ALPIN, Wyd. Szkolne.

mailto:info@swimtest.pl

