
Strawczynek 27.02.2017r.

REGULAMIN

I DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW FIRM I INSTYTUCJI W PŁYWANIU 

O PUCHAR WÓJTA GMINY STRAWCZYN I DYREKTORA SCKIS W STRAWCZYNIE

Strawczyn 01.04.2017 r

CEL ZAWODÓW

1. Upowszechnianie aktywności fizycznej, popularyzacja sportu.

2. Efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej  basenu OLIMPIC.

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

3. 1 kwietnia 2017 r.

Centrum Sportowo Rekreacyjne OLIMPIC

ul. Turystyczna 6,  26-067 Strawczyn.

4. Rozgrzewka – godz. 930, rozpoczęcie zawodów – godz. 1000.

ORGANIZATOR ZAWODÓW

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie.

UCZESTNICTWO

5. W zawodach mogą wziąć udział drużyny reprezentujące kluby sportowe, firmy, instytucje, 

inne zbiorowości, a także grupy zawodników.

6. Jeden zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę. 

7. Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan. Jest on jedyną osobą, która: 

a) zgłasza drużynę do udziału w klasyfikacji drużynowej,

b) decyduje o składzie,

c) występuje w imieniu drużyny,

d) kontaktuje się z organizatorem.

PRZEPISY TECHNICZNE

8. Starty sztafet odbywać się będą jednocześnie na 6 torach 25-metrowych.

9. Sztafeta polegać będzie na ciągłym pływaniu w czasie 60 minut. Każdy z 4 zawodników 

musi przepłynąć min. 50 m kolejność startu jak i długość dystansu jest dowolna. 

pływają na zmianę odcinki min. 50 metrowe max 400 metrowe (16 długości basenu)

10. Zwycięży drużyna, która w ciągu 60 minut pokona najdłuższy dystans.



11. Zawodnicy startują z wody.

12. Zabronione jest przeszkadzanie innemu zawodnikowi oraz używanie urządzeń lub ubioru, 

które pomagałyby zwiększać szybkość – np. płetwy, łapki.

13. Spośród osób biorących udział w sztafetach wyłonimy najlepszego pływaka który w czasie 

60 minut przepłynie najdłuższą liczbę metrów.

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW

14. Kapitan zgłasza drużynę nadsyłając jej pełny skład na formularzu zgłoszeniowym  

zawodników na adres: michal.dziura@strawczyn.pl (do pobrania ze strony internetowej 

www.olimpicstrawczyn.pl), lub też w kasie pływalni OLIMPIC.

15. Zgłoszenia drużyn można nadsyłać do 27 marca 2017 roku.

NAGRODY

16. I miejsce - puchar, karnet dla drużyny na Pływalnię OLIMPIC o wartości 600 zł oraz bon

do sklepu Decathlon na kwotę 400 zł.

17. II miejsce - puchar, karnet dla drużyny na Pływalnię OLIMPIC o wartości 400 zł oraz bon 

do sklepu Decathlon na kwotę 300 zł.

18. III miejsce - puchar, karnet dla drużyny na Pływalnię OLIMPIC o wartości 200 zł oraz bon 

do sklepu Decathlon na kwotę 200 zł.

19. Dla najlepszego pływaka biorącego udział w sztafetach który w czasie 60 minut przepłynie 

najdłuższą liczbę metrów - puchar, karnet o wartości 150 zł oraz bon do sklepu Decathlon

na kwotę 100 zł.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i pozostawione na terenie 

pływalni.

21. Ubezpieczenie zawodników leży po stronie zgłaszających ich kapitanów.

22. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 

regulaminu.

23. Komisję sędziowską powołują organizatorzy.

24. Na basenie obowiązują stroje zgodne z Regulaminem Pływalni.

25. Kwestie sporne w zakresie przeprowadzenia zawodów reguluje organizator zawodów 

wyłącznie w  dniu zawodów  w wyznaczonym czasie zawodów pływackich.

26. Kwestie sporne dotyczące startu mogą być zgłaszane przez kapitana do sędziego głównego 

bezpośrednio po zakończeniu tego biegu (przed rozpoczęciem biegu kolejnego). Jeżeli do 

mailto:michal.dziura@strawczyn.pl
http://www.olimpicstrawczyn.pl/


tego momentu nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia wyniki są ostateczne.

27. Podczas rozgrywania zawodów na torach basenowych nie mogą znajdować się zawodnicy, 

którzy przeprowadzają rozgrzewkę.

28. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

29. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

30. Wszelkich informacji dotyczących zawodów udziela: Michał Dziura 691240108.

31. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator zawodów.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I ŻYCZYMY SUKCESÓW !!!


