REGULAMIN IV Wojewódzkich Mistrzostw Szkół Podstawowych w Pływaniu
o Puchar Dyrektora Pływalni OLIMPIC w Strawczynku

CEL ZAWODÓW
1. Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w rywalizacji sportowej.
2. Przegląd umiejętności pływackich w celu wyłonienia talentów pływackich wśród dzieci i młodzieży.
3. Efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej basenu OLIMPIC.
MIEJSCE ZAWODÓW
4. Centrum Sportowo Rekreacyjne OLIMPIC ul. Turystyczna 6, 26-067 Strawczyn.
TERMIN
5. 25-26.10.2017 r.
Rozgrzewka – godz. 9:00, rozpoczęcie zawodów – godz. 9:30.
ORGANIZATOR ZAWODÓW
6. Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie ul. Żeromskiego 16,
26-067 Strawczyn.
UCZESTNICTWO
7. Udział w zawodach jest bezpłatny.
8. Impreza ma charakter otwarty, mogą w niej uczestniczyć osoby zrzeszone w klubach sportowych,
jak i amatorzy uczęszczający do Szkół Podstawowych.
9. Opiekun zobowiązany jest do posiadania zgody rodziców na udział dziecka w zawodach
oraz oświadczenie rodziców, że stan zdrowia ich dziecka pozwala na udział w zawodach.
10. Grupa bez opiekuna nie będzie dopuszczona do zawodów.
11. Uczestników imprezy obowiązuje regulamin pływalni OLIMPIC.
PRZEPISY TECHNICZNE
Start indywidualny
12. Każda szkoła do konkurencji indywidualnej zgłasza dowolną liczbę zawodników o przyjęciu
do zawodów decyduje kolejność zgłoszeń , w przypadku niskiej frekwencji zawody odbędą się jednego
dnia tj. 25.10.2017 r.
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13. Konkurencje indywidualne rozgrywane są stylem dowolnym osobno dla dziewcząt i chłopców
w seriach na czas.
14. Starty indywidualne odbywać się będą jednocześnie na 6 torach 25-metrowych.
15. Start indywidualny nie wyklucza startu w sztafecie.
16. Zawodnicy startują z wody.
17. W przypadku takiego samego czasu o miejscu decyduje kolejność zgłoszenia zawodnika.
18. Zabronione jest przeszkadzanie innemu zawodnikowi oraz używanie urządzeń lub ubioru,
które pomagałyby zwiększać szybkość, – np. płetwy, łapki.
19. Dozwolone jest używanie sprzętu wypornościowego – np. deski, makarony, pasy wypornościowe.
Start sztafet
20. Każda szkoła do konkurencji zgłasza jedną sztafetę.
21. Starty sztafet odbywać się będą jednocześnie na 6 torach 25-metrowych.
22. Sztafeta polegać będzie na ciągłym pływaniu w czasie 20 minut. Zawodnicy (4 osoby) pływają
na zmianę odcinki min. 50 metrowe.
23. Zwycięży drużyna która w ciągu 20 minut pokona dłuższy dystans.
24. Start w sztafecie nie wyklucza startu indywidualnego.
25. Zawodnicy startują z wody.
26. Zabronione jest przeszkadzanie innemu zawodnikowi oraz używanie urządzeń lub ubioru,
które pomagałyby zwiększać szybkość, – np. płetwy, łapki.
27. Dozwolone jest używanie sprzętu wypornościowego – np. deski, makarony, pasy wypornościowe.
ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW
28. Zgłoszenie powinno zawierać listę imienną uczniów z podaniem, nazwy i numeru szkoły, wykaz
konkurencji, do której uczniowie zostali zgłoszeni. Zgłoszenie (do pobrania ze strony internetowej

www.olimpicstrawczyn.pl ) należy przesłać w wersji elektronicznej na adres:
michal.dziura@strawczyn.pl .
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29. Wersję papierową, potwierdzoną przez dyrekcję szkoły, należy dostarczyć organizatorowi w dniu
zawodów.
30. Zgłoszenia zawodników w dniu zawodów nie będą przyjmowane.
31. Zgłoszenia należy przesłać do 16.10.2017 r.
32. Każda drużyna posiada swojego opiekuna.
33. Organizator nie zapewnia transportu na zawody.
NAGRODY
34. Medale i dyplomy dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników w klasyfikacji indywidualnej
oraz pamiątkowe statuetki w sztafetach.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
35. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i pozostawione na terenie pływalni.
36. Po dokonaniu zgłoszenia do zawodów (tj. do dnia 16.10.2017 r.) nie będą możliwe jakiekolwiek
zmiany dotyczące startów zawodników; dopisywanie, zamiana itp.
37. Ubezpieczenie zawodników leży po stronie zgłaszających ich szkół.
38. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
39. Komisję sędziowską powołują organizatorzy.
40. Na basenie obowiązują stroje zgodne z Regulaminem Pływalni.
41. Opiekun drużyny odpowiada za pobrane klucze do szafek zawodników oraz porządek w szatniach,
z których korzystają jego podopieczni, opiekuje się swoimi zawodnikami na basenie w czasie trwania
zawodów.
42. Kwestie sporne w zakresie przeprowadzenia zawodów reguluje organizator zawodów wyłącznie w dniu
zawodów w wyznaczonym czasie zawodów pływackich.
43. Kwestie sporne dotyczące konkretnego startu mogą być zgłaszane przez zawodnika i jego opiekuna
do Sędziego Głównego bezpośrednio po zakończeniu tego biegu (przed rozpoczęciem biegu
kolejnego). Jeżeli do tego momentu nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia wyniki są ostateczne.
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44. Podczas rozgrywania zawodów na torach basenowych nie mogą znajdować się zawodnicy, którzy
przeprowadzają rozgrzewkę.
45. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
46. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
47. Wszelkich informacji dotyczących zawodów udziela: Michał Dziura, tel. 691 240 108.
48. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator zawodów.

