Zawody Pływackie o Puchar Prezydenta Miasta
Zawiercia
w kategorii przedszkolaków, szkół podstawowych
oraz gimnazjalnych.

1. Cel i założenia sportowe imprezy.
- Popularyzacja pływania, jako czynnej formy uprawiania rekreacji
sportowej i spędzania czasu wolnego;
- Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich;
- Przegląd umiejętności pływackich w celu wyławiania talentów pływackich wśród
dzieci i młodzieży;
- Promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców , ze szczególnym
uwzględnieniem rozbudzania i rozwoju zainteresowań pływackich
wśród dzieci i młodzieży;
- Sportowa rywalizacja z rówieśnikami.

2. Organizator.
Urząd Miasta Zawiercie i Ośrodek Sportu i Rekreacji Zawiercie

3. Miejsce i termin zawodów.
Miejsce: KRYTA PŁYWALNIA OSiR Zawiercie ul. Pomorska 61
Termin: 11-02-2012 r. (sobota) godzina 09:00-14:00

4. Zgłoszenia zawodników.
Kryta
pływalnia
OSiR
ul.Pomorska
61.
(biuro)
lub
e-mail
basenosir@poczta.internetdsl.pl
(Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko uczestnika, pełną datę urodzenia
DD/MM/RRRR, miejscowości) oraz konkurencje w jakiej będzie brał udział.
(Zgłoszenia przyjmowane są od .23-01-2012r. do 09.02.2012r w przypadku grupy
zorganizowanej – zbiorcza lista uczestników zawodów).

Bardzo ważne!!!
Kierownik ekipy przywozi w dniu zawodów wypełnione indywidualne
karty startowe zawodników i składa je najpóźniej na 15 minut przed
rozpoczęciem zawodów w biurze zawodów.

5. Regulamin zawodów.
W zawodach udział może wziąć każdy kto uważa, że jego stan zdrowia jest dobry.
Każda, niepełnoletnia osoba, chcąca wystartować w zawodach musi mieć pisemną
zgodę opiekunów prawnych (rodzica), którą należy dostarczyć organizatorowi przed
zawodami. Uczestnicy poniżej 12 roku życia biorą udział w zawodach w obecności
pełnoletniego opiekuna. Wszyscy uczestnicy w dniu zawodów zobowiązani są do
złożenia pisemnego oświadczenia że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do startu
w zawodach pływackich, oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich imion,
nazwisk i wizerunku wyłącznie do celów promujących zawody. Organizator
zobowiązuje się, iż dane uczestników nie będą wykorzystywane w żaden inny
sposób niż opisany powyżej. Zawodnicy w dniu zawodów zgłaszają się do sędziego,
dokonują weryfikacji kategorii wiekowej na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, lub
innego dokumenty ze zdjęciem stwierdzającego wiek dziecka, i biorą udział
w zawodach na wyznaczonym torze. Pomiar czasu dokonywany będzie stoperem
ręcznym. Podczas próby pływackiej zawodnik nie może pomagać sobie sprzętem
pływackim, przytrzymywać się ściany przelewowej lub liny torowej. Każdego
uczestnika obowiązują przepisy pływackie dotyczące pływania sportowego, które
reguluje FINA. W przypadku stwierdzenia złamania powyższych zasad zawodnik
zostanie zdyskwalifikowany, a jego czas nie będzie weryfikowany. Zawodnik może
startować w 1 lub w 2 wybranych przez siebie konkurencjach, z 3 możliwych do
wyboru: (styl klasyczny, styl grzbietowy, styl dowolny), za wyjątkiem grupy
przedszkolnej – tylko styl klasyczny i grzbietowy do wyboru.

6. Kategorie wiekowe oraz program zawodów.
9.00 - 9.30 – weryfikacja zapisanych osób
9.30 - 10.00 – rozgrzewka zawodników
10.00 - pierwsze stary od najmłodszych uczestników
14.00 - uroczyste zakończenie zawodów oraz wręczenie pucharów, medali i
dyplomów (godzina zakończenia może ulec zmianie ze względu na ilość osób
startujących).

I.

KATEGORIA – PRZEDSZKOLAKI (rocznik 2005 i młodsi)

Chłopcy:
DYSTANS 25 m STYLEM GRZBIETOWYM
DYSTANS 25m STYLEM KLASYCZNYM
Dziewczęta:
DYSTANS 25 m STYLEM GRZBIETOWYM
DYSTANS 25m STYLEM KLASYCZNYM

II.

KATEGORIA – SZKOŁA PODSTAWOWA (rocznik 2004- 1999)
(Do wyboru 2 style)

Chłopcy: klasa 1,2 3 - każda osobno płynie
DYSTANS 50 m STYLEM DOWOLNYM
DYSTANS 50 m STYLEM GRZBIETOWYM
DYSTANS 50m STYLEM KLASYCZNYM
Dziewczęta: klasa 1,2,3 - każda osobno płynie
DYSTANS 50 m STYLEM DOWOLNYM
DYSTANS 50 m STYLEM GRZBIETOWYM
DYSTANS 50m STYLEM KLASYCZNYM
Chłopcy: klasa 4,5,6 – każda osobno płynie

DYSTANS 100 m STYLEM DOWOLNYM
DYSTANS 100 m STYLEM GRZBIETOWYM
DYSTANS 100m STYLEM KLASYCZNYM
Dziewczęta: klasa 4,5,6 – każda osobno płynie
DYSTANS 100 m STYLEM DOWOLNYM
DYSTANS 100 m STYLEM GRZBIETOWYM
DYSTANS 100m STYLEM KLASYCZNYM

III .KATEGORIA – GIMNAZJUM (rocznik 1998-1996)
(Do wyboru 2 style)
Chłopcy: 1,2,3 - wspólna kategoria
DYSTANS 100 m STYLEM DOWOLNYM
DYSTANS 100 m STYLEM GRZBIETOWYM
DYSTANS 100m STYLEM KLASYCZNYM
Dziewczęta: 1,2,3 - wspólna kategoria
DYSTANS 100 m STYLEM DOWOLNYM
DYSTANS 100 m STYLEM GRZBIETOWYM
DYSTANS 100m STYLEM KLASYCZNYM

7. Kierownik zawodów oraz komisja sędziowska.
Kierownik zawodów – Kamiński Paweł
Zastępca kierownika zawodów – Iwona Śrubarczyk
Sędzia główny zawodów – Andrzej Ziembacz
Sędzia startowy – Przemysław Ziembacz
Sędziowie czasowi, nawrotowi i celujący – ratownicy WOPR
Obsługa medyczna – Bartłomiej Świderski

8. Nagrody.
Za zajęcie miejsca od pierwszego do trzeciego w danej konkurencji i kategorii
wiekowej dziewcząt i chłopców zostaną przyznane medale i dyplomy. Tylko dla
zwycięzców w danej konkurencji dodatkowo puchar. Za zajęcie miejsca od czwartego
do szóstego pamiątkowe dyplomy.
.

9. Postanowienia końcowe.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie. Ostateczna
interpretacja regulaminu należy do organizatora zawodów. Za rzeczy zgubione
podczas zawodów organizator nie odpowiada.
Wszystkie informacje dotyczące udziału w zawodach będzie można uzyskać na
pływalni pod numerem telefonu: 32 67 243 60.
Regulamin zawodów będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przy kasie wejściowej
na basen, oraz na stronie internetowej www.osir.net.pl

