
REGULAMIN 

MISTRZOSTWA ZAWIERCIA W PŁYWANIU 

12.03.2016r. 

  

  

Cele zawodów: 

1. Propagowanie pływania wśród dzieci i młodzieży. 

2. Rozpowszechnianie sportowego stylu życia 

    i aktywności ruchowej w czasie wolnym. 

3. Upowszechnianie  pływania jako rekreacyjnej formy 

     wypoczynku. 

4. Propagowanie pływania jako formy ruchu, dobrze 

    wpływającej na rozwój dzieci i młodzieży. 

5. Wyłonienie najlepszych zawierciańskich pływaków. 

  

Miejsce zawodów: 

Pływalnia OSiR Zawiercie, ul. Pomorska 61. 

  

Termin zawodów: 

Sobota 12.03. 2016r. 

9.00 – 9.30 weryfikacja 

9.30- 9.50 rozgrzewka 

10.00 początek zawodów 

Około godziny  12.00 dekoracja zwycięzców. 

  

Organizatorzy: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu 

Klub Sportowy Victoria Zawiercie                                   

  

 Regulamin zawodów:  

  



1. Uczestnikami zawodów mogą być: 

  

-  dzieci i młodzież szkółki pływackiej OSiR Zawiercie, 

-  zawodnicy i członkowie Klubu Sportowego Victoria Zawiercie 

-  dzieci  i młodzież zamieszkała w Zawierciu ( za okazaniem legitymacji szkolnej) 

  

                                    

2. Zawody przeprowadzane będą w kategorii: kobiety i mężczyźni w poszczególnych 

   kategoriach wiekowych  w niżej wymienionych konkurencjach  tj: 

  

- 2009  - 50m stylem dowolnym i 50m stylem grzbietowym. 

  

- 2008  - 50m stylem dowolnym i 50m stylem grzbietowym. 

  

- 2007  - 50m stylem dowolnym i 50m stylem grzbietowym. 

  

- 2006  - 50m stylem dowolnym i 50m stylem grzbietowym. 

  

- 2005  - 50m stylem dowolnym i 50m stylem grzbietowym. 

  

- 2004 - 50m stylem dowolnym i 50m stylem grzbietowym. 

  

- 2003 - 50m stylem dowolnym i 50m stylem grzbietowym. 

  

- 2002 – 2000 - 100m stylem dowolnym i 50m stylem motylkowym. 

  

- Konkurencja dodatkowa ! 

  

-  rocznik 2008 i młodsi  25m stylem dowolnym 

  



1. Dzieci z rocznika 2008 i młodsi mogą uczestniczyć wyłącznie w jednej konkurencji tj. na 

dystansie 50m ( styl dowolny i  i grzbietowy ) lub 25m ( styl dowolny) 

  

1.  Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów 

prawnych  na udział w zawodach zawierającą oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym 

na udział w rywalizacji sportowej. 

  

5. Każdy zawodnik ma prawo do startu w dwóch konkurencjach. ( z wyłączeniem rocznika 2008 i 

młodsi uczestniczących w wyścigu na 25m ) 

  

  

6. Zgłoszenia do zawodów przyjmowane będą mailowo na adres wiper.zawiercie@wp.pl do dnia 

09.03.2016 oraz  

do dnia 11.03.bezpośrednio na pływalni lub telefonicznie 326724360. 

 W DNIU ZAWODÓW NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZAPISANIA SIĘ ! 

  

7. Zawody przeprowadzone będą zgodnie z przepisami PZP i  FINA 

  

8.  W kwestiach spornych decyzje końcowe podejmuje organizator. 

  

9. Przewidziane nagrody: 

  

- medale i dyplomy za miejsca 1-3. 

- dyplomy za udział dla wszystkich zawodników 

- LOTERIA Z NAGRODAMI RZECZOWYMI  przeprowadzona w formie losowania wśród wszystkich 

uczestników zawodów . Odbiór nagrody wyłącznie osobisty. 

  

 

                                                                                                                                                 Z poważaniem, 

                                                                                                                                                OSiR Zawiercie 

                                                                                                                                    Zarząd KS Victoria Zawiercie 

 

mailto:wiper.zawiercie@wp.pl

