Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Elblągu

REGULAMIN ZAWODÓW PŁYWACKICH
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH
I.Organizator
● Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu
Zawody mają charakter amatorski z własną komisją sędziowską.
II.Termin i miejsce zawodów:
● 26.01.2017 R (wtorek) godz. 10:00-12:00.
Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka” w Elblągu, ul. Moniuszki 25.
III.Dane basenu sportowego, na którym odbywają się zawody
● długość - 25 metrów.
● temperatura wody ok. 27 oC.
IV.Cel zawodów
● Doskonalenie umiejętności pływackich wśród dzieci.
● Propagowanie pływania, jako czynnej formy spędzania wolnego czasu.
● Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w rywalizacji sportowej.
początkujących pływaków.
● Przegląd umiejętności pływackich wśród dzieci w celu wyłonienia talentów
pływackich.
V.Uczestnictwo
● Uczestnikami zawodów mogą być dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.
● Zawodnicy mogą startować tylko w jednej kategorii wiekowej. Wykluczony jest start
zawodników starszych w kategorii młodszej.
● Każda drużyna posiada swojego opiekuna/opiekunów. Opiekunem może być
nauczyciel danej szkoły lub osoba pełnoletnia.
● Opiekun zobowiązany jest do podpisania zgody na udział dziecka w zawodach
oraz oświadczenia, że stan zdrowia dziecka pozwala na udział w zawodach.
● Grupa bez opiekuna nie będzie dopuszczona do zawodów!!!!
VI.Zgłoszenia do zawodów
● Uczestników zawodów zgłasza prawny opiekun, jako reprezentację w
następujących kategoriach:
Szkoły Podstawowe:
- kategoria chłopców (25 lub 50 metrów)
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- kategoria dziewczyn (25 lub 50 metrów)
Szkoły Gimnazjalne:
- kategoria chłopców (50 lub 100 metrów)
- kategoria dziewczyn (50 lub 100 metrów)
● Zgłoszenia w tabeli (przykład):
Szkoła …………………..
Lp. Imię, nazwisko Kategoria wiekowa Konkurencje
1. Jan Kowalski
Klasa I SP
Dystans (25 m, 50 m) - szkoły podstawowe,
Klasa II Gimnazjum (50 m, 100 m) – szkoły gimnazjalne
2.
● Każda drużyna posiada swojego opiekuna.
● Obowiązkowa legitymacja szkolna.
● Udział zawodników jest bezpłatny.
● Organizator nie zapewnia transportu na zawody.
VII.Zasady zawodów:
● Obowiązuje styl dowolny (z przyborem lub bez).
VIII.Kolejność rozgrywania konkurencji
● Wszystkie konkurencje rozgrywane są seriami na czas, osobno dla dziewcząt i
chłopców.
● Zawodnicy startują z wody.
● Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna (serie na czas w kategorii wiekowej).
● W przypadku takiego samego czasu przyznaje się miejsca równorzędne.
● Zabronione jest przeszkadzanie innemu zawodnikowi oraz używanie urządzeń lub
ubioru, które pomagałyby zwiększać szybkość, pływalność lub wytrzymałość – np.
płetwy, łapki, itp.
● Na teren hali wchodzą wyłącznie zawodnicy oraz ich opiekunowie.
IX.Nagrody
● Medale i słodycze.
X.Program zawodów
● godz. 9:45 - zbiórka zawodników na holu wejściowym.
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● godz. 10:10 - przejście przez bramki wejściowe.
● godz. 10:20 - rozgrzewka.
● godz. 10:30 - rozpoczęcie zawodów.
● godz. 11:45 - wręczenie nagród.
● godz. 12:00 - zakończenie zawodów i przejście uczestników do szatni.
XI.Postanowienia końcowe
● Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i pozostawione na
terenie obiektu.
● Po dokonaniu zgłoszenia do zawodów nie będą możliwe jakiekolwiek zmiany
dotyczące startów zawodników (dopisywanie, zamiana itp).
● Ubezpieczenie zawodników leży po stronie zgłaszających.
● Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
regulaminu.
● Komisję sędziowską powołują Organizatorzy.
● Na basenie obowiązują stroje zgodne z Regulaminem Centrum Rekreacji Wodnej.
● W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator zawodów.
● Opiekun drużyny odpowiada za pobrane klucze do szafek zawodników oraz
porządek w szatniach, z których korzystają jego podopieczni. Opiekuje się swoimi
zawodnikami przez cały okres od momentu ich wejścia na obiekt, w czasie trwania
zawodów, aż do momentu ich wyjścia poza teren Centrum Rekreacji Wodnej.
● Kwestie sporne w zakresie przeprowadzenia zawodów reguluje organizator
zawodów.
● Kwestie sporne w zakresie sportowym zawodów reguluje organizator.
● Kwestie sporne dotyczące konkretnego biegu 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.
● Podczas rozgrywania zawodów na torach basenowych nie mogą znajdować się
zawodnicy, którzy przeprowadzają rozgrzewkę.
● Organizator zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
● Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.
ORGANIZATOR
Dział Organizacji Imprez
MOSiR Elbląg
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