
 

 

 

KOMUNIKAT 

XII ZAWODY PŁYWACKIE O PUCHAR BURMISTRZA 
 

1. ORGANIZATOR: 

 Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice  

Myślenickie Stowarzyszenie Pływackie AQUARIUS w Myślenicach, 

 

2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 

a) niedziela 10.04.2011roku,  godzina 9
00

 (rozgrzewka - 8
30

) 

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; 

e) zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami FINA, PZP oraz niniejszym regulaminem; 

 

3. KIEROWNIK ZAWODÓW: 

 Sędzia główny zawodów –Małgorzata Strąg 

 

4. NACZELNIK ZAWODÓW: 

 Teresa Szostak 

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

a) prawo startu mają dzieci, młodzież 

b) zawodnikiem może być osoba, która uczęszcza na zajęcia do szkółek pływackich, ale nie jest uczniem 

Szkoły Mistrzostwa Sportowego 

c) uczestnik zawodów musi być zgłoszony na liście  najpóźniej tydzień przed otwarciem zawodów, tj. 

do dnia 4.04.2011roku, wnosząc równoczesną opłatę startową 20zł; (grupy zorganizowane z po za 

Myślenic opłatę mogą wnieść w dniu zawodów do godz. 8
30

 w biurze zawodów u Teresy Szostak 
d) należy potwierdzić pisemną zgodę rodziców (opiekunów) na uczestnictwo w zawodach lub podpis 

kierownika ekipy o zdolności lekarskiej zawodników;  

e) zawodnik ma prawo do 2 startów indywidualnych, oraz 1 startu w kategorii open i 1 startu w sztafecie 

(czyli zawodnik może wystartować maksymalnie 4 razy) 

f) zawodnicy z rocznika 1995 i starsi mogą starować tylko na 2 dystansach (50m st motylkowym i 100m st 

zmiennym) 

 

6. ZGŁOSZENIA: 

a) termin zgłoszenia upływa z dniem  4.04.2011roku; 

b) PO  WYZNACZONYM  TERMINIE  ZGŁOSZENIA  NIE  BĘDĄ  UWZGLĘDNIANE, NIE  

BĘDZIE  MOŻLIWOŚCI  DOKONANIA  ZMIANY  DOTYCZĄCEJ  STARTÓW 

ZAWODNIKÓW  (DOPISYWANIE,  ZMIANA) 

c) zgłoszenia muszą być przygotowane w edytorze zgłoszeń SPLASH Entry Editor . Wygenerowany plik lxf 

należy przesyłać  na adres: zawody@swimart.pl  

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

Skreślenia bez pobierania opłaty startowej możliwe do czwartku 7 kwietnia 2011. Po tym terminie 

oplata startowa będzie pobierana zgodnie ze zgłoszeniem 

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

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

 

7. KATEGORIE WIEKOWE: 

- kategoria I rocznik 2004    (przedszkolaki)  25m dow,  

- kategoria II rocznik 2003    (kl 1 S.P.)  25m dow, 25m grz,   

- kategoria III rocznik 2002    (kl 2 S.P.)  25m dow, 25m grz, 25m kl      

- kategoria IV rocznik 2001    (kl 3 S.P.)  25m dow, 25m grz, 25m kl  

- kategoria V rocznik 2000    (kl 4 S.P.)  50m dow, 50 grz, 100m kl,  

- kategoria VI rocznik 1999-1998 (kl. 5-6 S.P.) 100m dow, 50m grz, 100m kl  

- kategoria VII  rocznik 1997-1996 (kl. 1-2 Gim.) 100m dow, 50m grz, 100m kl 

- kategoria OPEN wszystkie roczniki 100m zm, 50 mot   

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


8.  PROGRAM ZAWODÓW: 

 

Konkurencja nr Nazwa konkurencji K / M Kategorie wiekowe 

1. 2. 25m stylem dowolnym K / M Kat. I, II, III, IV 

3. 4. 25m stylem grzbietowym K / M Kat  II, III, IV,  

5. 6.  25m stylem klasycznym K / M Kat  III, IV, 

7. 8.  4x25m stylem zmiennym K/ M Kat I - V* 

9. 10. 100m stylem zmiennym K / M OPEN 

11. 12.  50m stylem dowolnym K / M Kat  V, 

13. 14.  100m stylem dowolnym K/M Kat  VI, VII 

15. 16.  50m stylem grzbietowym K / M Kat   V, VI, VII 

17. 18.  100m stylem klasycznym K/M Kat. V, VI, VII 

19. 20.  50m stylem motylkowym K / M OPEN 

21. 22. 4x50m stylem zmiennym** K / M Kat VI - VII ** 

  

* sztafeta 4 x 25m stylem zmiennym (grzbiet, klasyk, motyl, kraul) prawo startu mają dzieci w roczniku 2000 - tylko 2 

osoby z rocznika i 2 osoby rocznikowo młodsze. Mogą też płynąć wszystkie dzieci rocznikowo młodsze np. rocznik 

2001. 

** sztafeta 4 x 50m stylem zmiennym (grzbiet, klasyk, motyk, kraul) prawo startu mają dzieci z przedziału wiekowego 

1999-1996  

 

9. NAGRODY: 

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

będą medale, dyplomy od I –III miejsca. 

b) uczestnicy sztafet za pierwsze trzy miejsca otrzymają puchar i dyplom, 

c) puchar burmistrza w klasyfikacji drużynowej,  suma punktów uzyskanych za starty wszystkich 

zawodników, wg klucza:( Im - 25pkt, IIm - 23 pkt, IIIm – 21pkt, IVm – 20 pkt, Vm – 19 pkt, ... XXIII m i 

dalsze miejsca po 1 pkt) 
 

10. SPRAWY PORZĄDKOWE: 

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

b) za dopuszczenie zawodnika do startu czyni się odpowiedzialnym Opiekuna drużyny; 

c) każdy uczestnik zawodów musi posiadać dokument tożsamości; 
 

11. SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

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

podawane w podziale na kategorie wiekowe. 

b) w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje naczelnik zawodów 

c) zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu 

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

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

f) listę startową opiekunowie drużyn otrzymają po opłaceniu opłaty startowej 
 

12. PROGRAM CZASOWY: 

 

a) 8
30

 –9
00

 rozgrzewka dla dziewcząt i chłopców (klasy 4 i młodsze) 

b) 8
50

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

c) 8
55

  - otwarcie zawodów; 

d) 9
00 

 - start 

e) dekoracja dzieci z rocznika 2001 i młodsze. W tym czasie rozgrzewka dla starszych (klasy 4 i starsze) 

f) zakończenie zawodów 

 

Załącznik nr 1 

 

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

w zawodach pływackich w dniu 10.04.2011 roku, jednocześnie oświadczam, że biorę odpowiedzialność za 

dopuszczenie zawodników do startu. 

 

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

Opiekun (kierownik) drużyny 

 

Załącznik nr 1 należy przedstawić na odprawie kierowników drużyn 

http://www.swimart.pl/

