REGULAMIN ZAWODÓW PŁYWACKICH
1. Termin i miejsce zawodów
Miejsce: Niesulice, kąpielisko i plaża Ośrodka Wypoczynkowego Komendy Wojewódzkiej Policji
2. Organizator
Gmina Skąpe
Uczniowski Klub Sportowy „Sokół”
3. Cele zawodów
1. Popularyzacja pływania, jako czynnej formy uprawiania rekreacji sportowej i spędzania
czasu wolnego.
2. Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackim wszystkim pływającym i
chcącym wystartować w zawodach.
3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem
rozbudzania i rozwoju zainteresowań pływackich wśród dzieci i młodzieży.
4. Uczestnicy
Wszyscy umiejący pływać, którzy chcą sprawdzić poziom swoich umiejętności pływackich na
dystansach określonych regulaminem zawodów.
5. Zgłoszenia zawodników
Od godz. 11.30 w Sekretariacie zawodów (plaża przy ośrodku KWP w Niesulicach)
Zapraszamy osoby w różnym wieku, również dzieci.
6. Konkurencje, kategorie wiekowe
ZAWODY DLA DZIECI
wiek od 3 do 10 lat od godz. 12.00 do 15.00
Dz. do lat 7
Ch. do lat 7
Dz. do lat 10
Ch. do lat 10
14.00 Dz. do lat 16
14.15 Ch. do lat 16
dystans do przepłynięcia ok. 150 m
14.30 Dz. do lat 13
14.45 Ch. do lat 13
dystans do przepłynięcia ok. 60 m
ZAWODY DLA DOROSŁYCH
12.00 K weteranki
12.15 M weterani
12.30 K do lat 40
12.45 M do lat 40
13.00 K do lat 30
13.15 M do lat 30
13.30 K do lat 20

13.45 M do lat 20
dystans do przepłynięcia ok. 150 m
MARATON PŁYWACKI
15.00 Maraton pływacki (dopuszcza się dwie serie startowe w zależności od ilości zawodników, w
jednej nie może płynąć więcej niż 24 osoby) - dystans do przepłynięcia ok. 1500 m
7.Komisja sędziowska
Sędzia główny zawodów – Robert Andrzejak
Sędziowie mierzący czas
8.Regulamin zawodów
1. Zawody odbywają się zgodnie z przepisami PZP.
2. Do startu dopuszcza sekretariat zawodów po wypełnieniu przez zawodnika/osobę
zgłaszającą małoletniego zawodnika karty zgłoszenia.
3. Każda, niepełnoletnia osoba, chcąca wystartować w zawodach musi mieć pisemną zgodę
opiekuna prawnego (rodzica).
4. Osoba pełnoletnia/opiekun prawny podpisuje oświadczenie, że nie ma przeciwwskazań
zdrowotnych do startu w zawodach pływackich.
5. Zwycięzcą zawodów jest ta osoba, która pierwsza po przebyciu ustalonej trasy wyjdzie na
brzeg jeziora o własnych siłach (dotyczy kat. do lat 13, do lat 16, wszystkich kat. dla
dorosłych i maratonu).
6. W kategorii dzieci do lat 7 dopuszcza się możliwość korzystania z przyborów unoszących
na wodzie (pływaczki, deska).
9. Nagrody
1. Za zajęcie miejsc od pierwszego do trzeciego w maratonie pływackim zostaną przyznane
puchary, medale i dyplomy.
2. Za zajęcie miejsc od pierwszego do trzeciego w danej konkurencji i w kategorii wiekowej
zostaną przyznane medale i dyplomy.
3. Spośród wszystkich uczestników zawodów będą losowane nagrody.
10. Program zawodów
12.00 - rozpoczęcie zawodów
15.00 – maraton pływacki
12.00 – 15.00 – przez cały czas starty dla najmłodszych uczestników
16.00 - zakończenie zawodów oraz wręczenie nagród
11. Postanowienia końcowe
1. Impreza ma charakter otwarty i jest ogólnodostępna.
2. W trakcie zawodów oraz podczas wręczania pucharów, medali i dyplomów organizator ma
prawo wykonywania uczestnikom zawodów zdjęć, które zostaną upublicznione w serwisie
internetowym organizatora imprezy.
3. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb
związanych z organizacją imprezy oraz ich publikację w serwisie internetowym organizatora
imprezy.
4. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator i sędzia główny.

