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Włoszczowski Klub Rekreacji i Ratownictwa Wodnego oraz 

Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie mają zaszczyt 

zaprosić wszystkich Miłośników pływania                                        

na Międzynarodowy Festiwal Pływacki                                                 

Włoszczowa, 29 luty 2020r. 

W zawodach weźmie udział około 200 zawodniczek i zawodników     

z  Polski i Ukrainy i w różnych kategoriach wiekowych. 

 

Regulamin i harmonogram Zawodów  

1. Termin i miejsce zmagań sportowych: 

a) miejsce – Kryta Pływalnia „NEMO” we Włoszczowie (woj. Świętokrzyskie) ul.Wiśniowa 41 

b) termin – 29.02.2020(sobota),  godz. 9.00– 18.30 

Zawody mają charakter amatorski z własną komisją sędziowską. 

2. Organizator 

Włoszczowski Klub Rekreacji i Ratownictwa Wodnego, Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie 

Kontakt: Tel. 888 871 224, 662 092 208    e-mail ksh81@interia.pl.,  mbudzynowski@wp.pl  

3. Dane basenu sportowego, na którym odbywają się zawody: 

a) długość – 25 m 

b) temperatura wody 27 oC 

c) pomiar czasu automatyczny 

4. Cel zawodów: 

a) doskonalenie umiejętności pływackich   

b) propagowanie pływania, jako czynnej formy spędzania wolnego czasu 

c) umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w międzynarodowej rywalizacji 

sportowej  

d) przegląd umiejętności pływackich wśród dzieci w celu wyłonienia talentów pływackich 
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5. Uczestnictwo: 

Uczestnikami zawodów mogą być zarówno  dzieci , młodzież  a także osoby dorosłe (w przypadku 

osób po 35 roku życia będzie przeprowadzona osobna klasyfikacja) . W konkurencjach osobno będą 

startować dziewczynki i chłopcy oraz kobiety i mężczyźni. 

Zawodnicy maja prawo startu tylko w jednej kategorii wiekowej i na trzech dystansach, wykluczony 

jest start zawodników starszych w kategorii młodszej. Zawodnicy niepełnoletni stawiają się na 

odprawę  z opiekunami. Opiekunem może być nauczyciel danej szkoły, instruktor klubowy lub osoba 

pełnoletnia. 

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. 

 

6. Zgłoszenia do zawodów: 

Niepełnoletnich Uczestników zawodów zgłasza opiekun  

a) – rocznik 2011 - 2012 i młodsi  

b) - rocznik 2009 - 2010 

c) - rocznik 2007 – 2008 

d) – rocznik 2005 – 2006 

e) – rocznik 2003 – 2004 

f) – rocznik 2002  -  

g) Każda drużyna z zawodnikami nieletnimi lub osoba indywidualna niepełnoletnia  

posiada swojego opiekuna. 

h) Zgłoszenia należy dokonywać na dwa tygodnie przed zawodami na podane wyżej  

e-maile (organizator dostarczy drogą meilową protokoły zgłoszeniowe na miesiąc 

przed zawodami 

i) Wpisowe w wysokości 25 złotych od każdego zawodnik należy wpłacić w biurze 

zawodów. 

j) Organizator nie zapewnia transportu na zawody. 
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7. Zasady zawodów. 

STYLE  PŁYWACKIE: 

 Styl  motylkowy 

 Styl grzbietowy 

 Styl klasyczny 

 Styl dowolny 

 Styl zmienny 

   

KOLEJNOŚĆ  ROZGRYWANIA  KONKURENCJI: 

a) Wszystkie konkurencje rozgrywane są seriami na czas osobno dla dziewcząt i chłopców. 

b) Zawodnicy startują ze starter terów lub z wody, w przypadku stylu grzbietowego tylko z wody  

c) Prowadzona będzie  klasyfikacja indywidualna (serie na czas w kategorii wiekowej).                       

W zależności od liczby startujących w danych konkurencjach jest możliwość przeprowadzenia 

finałów A i B dla najlepszych zawodników. 

d) W przypadku takiego samego czasu przyznaje się miejsca równorzędne.  

e) Zabronione jest przeszkadzanie innemu zawodnikowi oraz używanie urządzeń lub ubioru, 

które pomagałyby zwiększać szybkość, pływalność lub wytrzymałość – np. płetwy, łapki, 

rękawice, deski, itp. 

f) Na teren hali basenowej wchodzą wyłącznie zawodnicy oraz ich opiekunowie. 

 

8. Nagrody 

Medale, puchary dla najlepszych, dyplomy dla każdego uczestnika 

9. Program zawodów  

 

Przedział wiekowy 2012 - 2009 

godz. 8.30 przejście przez bramki wejściowe 

godz. 8.45 rozgrzewka 

godz. 9.00 rozpoczęcie zawodów 

godz. 12.40 wręczenie nagród 

godz. 12.55 zakończenie  

 

Przedział wiekowy 2008 – 2006 

godz. 12.30 przejście przez bramki wejściowe 

godz. 12.45 rozgrzewka 

godz. 13.00 rozpoczęcie zawodów 

godz. 17.25 wręczenie nagród 

godz. 17.45 zakończenie  

 

Przedział wiekowy 2004 – 

godz. 17 40 przejście przez bramki wejściowe 

godz. 17 55 rozgrzewka 

godz. 18 10 rozpoczęcie zawodów 

godz. 17 30 wręczenie nagród 

godz. 18 15 zakończenie  
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10. Style i dystanse w poszczególnych kategoriach wiekowych 

ROCZNIK/WIEK STYL, 

DYSTANS 

STYL, 

DYSTANS 

STYL, 

DYSTANS 

STYL, 

DYSTANS 

2011 – 2012 I MŁ 

9  - 8 i młodsi 

MOTYLKOWY 

25 METRÓW 

GRZBIETOWY 

50 METRÓW 

KLASYCZNY 

50 METRÓW 

DOWOLNY 

50 METRÓW 

2009 – 2010 

10 – 11 lat 

MOTYLKOWY 

25 METRÓW 

50 metrów 

GRZBIETOWY 

50 METRÓW 

KLASYCZNY 

50 METRÓW 

DOWOLNY 

50 METRÓW 

2007 -  2008 

12 – 13 lat 

MOTYLKOWY 

50 METRÓW 

GRZBIETOWY 

50 METRÓW 

100 metrów 

KLASYCZNY 

50 METRÓW 

100 METRÓW 

DOWOLNY 

50 METRÓW 

100 METRÓW 

2005 – 2006 

14 – 15 lat 

MOTYLKOWY 

50 METRÓW 

GRZBIETOWY 

50 METRÓW 

100 METRÓW 

KLASYCZNY 

50 METRÓW 

100 METRÓW 

DOWOLNY 

50 METRÓW 

100 METRÓW 

2003 – 2004 

16 – 17 lat 

MOTYLKOWY 

50 METRÓW 

GRZBIETOWY 

100 METRÓW 

KLASYCZNY 

100 METRÓW 

DOWOLNY 

100 METRÓW 

200 METRÓW 

2002 –  

18 –  

 

 

MOTYLKOWY 

50 METRÓW 

GRZBIETOWY 

100 METRÓW 

200 METRÓW 

KLASYCZNY 

100 METRÓW 

200 METRÓW 

DOWOLNY 

100 METRÓW 

200 METRÓW 

 

ZMIENNY 

200 METRÓW 
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11. Postanowienia końcowe 

a) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i pozostawione na terenie 
pływalni. 

b) Po dokonaniu zgłoszenia do zawodów nie będą możliwe jakiekolwiek zmiany dotyczące 
startów zawodników; dopisywanie, zamiana itp. 

c) Ubezpieczenie zawodników leży po stronie zgłaszających . 

d) Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego  
regulaminu. 

e) Komisję sędziowską powołują Organizatorzy. 

f) Na basenie obowiązują stroje zgodne z Regulaminem Pływalni  (również profesjonalne 

stroje pływackie) 

g) W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator zawodów. 

h) Opiekun odpowiada za pobrane klucze do szafek zawodników oraz porządek  

w szatniach, z których korzystają jego podopieczni, oraz opiekuje się swoimi 

zawodnikami na basenie w czasie trwania zawodów. 

i) Kwestie sporne w zakresie przeprowadzenia zawodów reguluje organizator zawodów 

j) Kwestie sporne w zakresie sportowym zawodów reguluje organizator, 

k) 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, 

l) Podczas rozgrywania zawodów na torach basenowych nie mogą znajdować się 

zawodnicy, którzy przeprowadzają rozgrzewkę, 

m) Organizator zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. 

n) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu na miesiąc przed zawodami 

 

 

Ze sportowym pozdrowieniem Organizatorzy: 

                                                                      Włoszczowski Klub Rekreacji i Ratownictwa Wodnego 

                                                                             Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie 


