
 

OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE 

REGULAMIN ZAWODÓW 

11..  Cel imprezy 

 popularyzacja pływania, 

 propagowanie pływania jako dyscypliny sportowej wpływającej na wszechstronny rozwój 

zdolności ruchowych młodzieży,  

 możliwość współzawodnictwa oraz nawiązania nowych kontaktów przez młodzież. 

22..  Termin i miejsce zawodów 

 30.09.2018, na pływalni Powiatowego Centrum Sportu w Staszowie, ul. Oględowska 6. 

 Początek rywalizacji  godz. 1000 

33..  Organizator zawodów: 

 organizator główny: ENEA 

 współorganizator: LKS „Delfin” Połaniec. 

44..  Zasady uczestnictwa: 

 W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy 17-letni i młodsi, 
 Zawodnicy mają prawo wystartować w dwóch konkurencjach indywidualnych i w sztafecie. 

 W zawodach może uczestniczyć max 120 zawodników, decyduje kolejność zgłoszeń. 
 Z jednego klubu może wystartować max. 20 zawodników. Na zgłoszenie większej ilości 

wymagana będzie zgoda organizatora - Ewa Kutz  tel. 728849775. 

55..  Kategorie wiekowe: 

 7 lat i młodsi, 

 8-9 lat, 

 10-11 lat, 

 12-13 lat, 

 14-17 lat. 

66..  Przepisy techniczne 

 zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas, 
 jeżeli do danej konkurencji zgłoszonych zostanie mniej niż 3 zawodników, konkurencja ta nie 

zostanie rozegrana. 

 

 

 



77..  Program zawodów: 

lp. Kobiety lp. Mężczyźni Kategorie wiekowe 

1 50 dowolnym 2 50 dowolnym 7-lat i mł., 8-9, 10-11, 12-13, 14-17 lat 

3 100 klasycznym 4 100 klasycznym 7-lat i mł., 8-9, 10-11, 12-13, 14-17 lat 

5 100 grzbietowym 6 100 grzbietowym 7-lat i mł., 8-9, 10-11, 12-13, 14-17 lat 

7 50 motylkowym 8 50 motylkowym 8-9, 10-11, 12-13, 14-17 lat 

9 200 dowolnym 10 200 dowolnym 8-9, 10-11, 12-13, 14-17 lat 

11 Sztafeta mieszana 4x 50 dowolny Open 

88..  Dane techniczne pływalni: 

 ilość torów – 6, 

 pomiar czasu – ręczny, 

 temperatura wody – 27 oC, 

 długość pływalni – 25 metrów. 

99..  Zgłoszenia do zawodów: 

 zgłoszenia w formie elektronicznej (.lxf) należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 

24.09.2018 do godz. 2100 na adres l.pustula@vp.pl, 

 zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia, nazwę klubu, wykaz 

konkurencji do jakich został zgłoszony z najlepszym wynikiem tegorocznym, 

 zgłoszenie w formie papierowej (załącznik do regulaminu zawodów) należy dostarczyć 

organizatorowi przed rozpoczęciem rywalizacji. 

1100..    Zasady finansowania: 

 koszty organizacyjne i uczestnictwa ponosi organizator zawodów, 

 organizator zapewnia poczęstunek i upominki dla uczestników rywalizacji. 

1111..    Nagrody: 

 Dyplomy za miejsca 1-3 w każdej konkurencji i kategorii wiekowej, 

 Okolicznościowy medal, dyplom i koszulka dla wszystkich uczestniczących zawodników, 

 Puchar dla każdego zgłoszonego klubu (minimum 4 zawodników). 

1122..    Postanowienia końcowe: 

 podczas zawodów obowiązują przepisy PZP, 

 odprawa techniczna odbędzie się  30.09.2018 o godz. 930, 

 w sprawach nieobjętych regulaminem, decyduje organizator zawodów, 

 za dyscyplinę zawodników w czasie trwania zawodów odpowiadają kierownicy/trenerzy ekip, 

 organizator zapewnia obsługę sędziowską, medyczną oraz informatyczną zawodów. 
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