
Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

43-430 SKOCZÓW UL. GÓRECKA 2A 

tel./fax 33 8531820; NIP 548-22-75-056; REGON 072344717 

 

REGULAMIN 

ZAWODÓW SZKÓŁEK PŁYWACKICH 

„MIKOŁAJKI 2017” 

 

I. Organizator: 

1. Organizatorem zawodów jest Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji – ul. Górecka 2A,  

43-430 Skoczów. 

Współorganizatorem zawodów jest Szkółka pływacka SwimSport. 

2. Zawody przeznaczone są dla dzieci i młodzieży do lat 18 (rocznik 1999). 
 

II. Termin i miejsce imprezy: 
 

09.12.2017r – Kryta Pływalnia „DELFIN” w Skoczowie, 43-430 Skoczów, Górecka 2A. 

Odprawa techniczna o godz. 8:00  

I GRUPA – roczniki 2011 do 2008 – zbiórka zawodników godz. 8:00,  

Rozpoczęcie zawodów grupy I - godz. 8:30  

(zakończenie ok. 11:30, rozdanie medali i dyplomów),  

II GRUPA – roczniki od 2007 do 1999 – zbiórka zawodników godz. 11:30,  

Rozpoczęcie zawodów grupy II - godz. 11:45  

(zakończenie ok. 13:30, rozdanie medali i dyplomów). 
 

III. Cel zawodów: 
 

1. Celem imprezy jest: 

a. doskonalenie umiejętności pływackich wśród dzieci i młodzieży, 

b. propagowanie pływania jako formy spędzania wolnego czasu i aktywnego wypoczynku, 

c. skierowanie zainteresowania młodzieży na sport, kulturę fizyczną i rekreację, 

d. zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach nauki i doskonalenia pływania w Krytej 

Pływalni „DELFIN” w Skoczowie. 

e. promowanie i reklama usług związanych z działalnością Skoczowskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji. 
 

IV. Zgłoszenia do zawodów 
 

1. Przy zgłoszeniach indywidualnych zapisy w kasie biletowej Krytej Pływalni Delfin do 02.12.2017r. 

2. Zgłoszenie musi zawierać: nazwisko i imię, rok urodzenia, płeć (K lub M), konkurencję i czas 

orientacyjny (na odwrocie formularza zgłoszenia). Organizator ustala limit zawodników startujących 

w zawodach do 200 osób w każdym bloku, decyduje kolejność zgłoszeń.  

3. Zgłoszeń grupowych do zawodów należy dokonać do 4 grudnia 2017r. na adres swimsport@tlen.pl 
 

V. Zasady finansowania 
 

• Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.  

• Opłata startowa wynosi 20,00 zł od zawodnika bez względu na ilość startów. 

• W razie nieobecności zawodnika opłata startowa nie podlega zwrotowi.  
 

VI. Uczestnictwo 
 

1. Zawody pływackie mają charakter otwarty i są adresowane do dzieci i młodzieży. 

2. Uczestnikami zawodów mogą być wyłącznie osoby niezrzeszone w pływackich klubach sportowych: 

• zgłoszone indywidualnie, 

• zgłoszone przez opiekuna, 

• zgłoszone przez instruktora, 

• osoba indywidualna zgłaszająca się do zawodów obowiązkowo wypełnienia formularz zgłoszeniowy. 

Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych 

(formularz zgłoszeniowy część B) -załącznik nr 1. 
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3. Uczestnikami zawodów pływackich mogą być zawodnicy, którzy dokonali odpowiedniego zgłoszenia 

uczestnictwa w zawodach. 

4. Zgłoszeni zawodnicy mogą startować maksymalnie w dwóch konkurencjach. 

5. W przypadku zgłoszenia zawodników przez instruktora (lub opiekuna) będą wymagane oświadczenia 

instruktora (lub opiekuna) – załącznik nr 2. 

6. Instruktor (lub opiekun) może zgłosić maksymalnie 20 zawodników w każdej grupie startowej. 

7. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia limitu zgłoszeń startujących zawodników. 

8. Organizator ustala limit zawodników startujących do 200 zawodników w każdym bloku startowym. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

VII. Informacje techniczne. 

• Pływalnia: 25m, 6 torów, temperatura wody: 29°C. 

• Pomiar czasu: automatyczny. 

• Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami FINA. 

• Zawody przeprowadzane są seriami na czas. 

• Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych. 

• Zawody będą rozgrywane w dwóch blokach. 

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty programu czasowego zawodów. 
 

VIII. Grupy wiekowe: 
 

Grupa I: 

• rocznik 2011 i młodsi, (25 m stylem dowolnym, grzbietowym: dozwolony start z deską),  

• rocznik 2010 (25 m stylem dowolnym, klasycznym), 

• rocznik 2009 (25 m stylem klasycznym, 50 m stylem dowolnym, 25 m stylem grzbietowym), 

• rocznik 2008 (50 m stylem klasycznym, 50 m stylem dowolnym, 25 m stylem motylkowym), 
 

Grupa II: 

• rocznik 2007 (50 m stylem dowolnym, 50 m stylem klasycznym, 25 m stylem motylkowym), 

• rocznik 2006 (50 m stylem dowolnym, 50 m stylem klasycznym, 50 m stylem motylkowym), 

• rocznik 2005 (50 m stylem dowolnym, 50 m stylem klasycznym, 50 m stylem motylkowym),  

• rocznik 2004 (50 m stylem dowolnym, 50 m stylem klasycznym, 50 m stylem motylkowym), 

• rocznik 2003 i 2002 (100 m stylem dowolnym, 50 m stylem klasycznym, 50 m stylem motylkowym), 

• rocznik 2001, 2000, 1999 (100 m stylem dowolnym, 50 m stylem klasycznym, 50 m stylem 

motylkowym), 

• sztafeta 4x50 m stylem dowolnym chłopców i dziewcząt. 
 

IX. Nagrody: 
 

1. Medale i dyplomy za pierwsze trzy miejsca. 

2. Dyplomy do szóstego miejsca. 

3. Puchar dla trzech najlepszych sztafet. 

4. Wręczenie medali i dyplomów nastąpi po zakończeniu zawodów w każdym bloku osobno. 
 

X. Przepisy porządkowe: 
 

1. Zawodnicy zgłaszający się do zawodów, są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Krytej Pływalni 

„DELFIN” w Skoczowie, a w szczególności Regulaminu korzystania z basenu. 

2. Zawodnicy biorący udział w zawodach pływackich zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do 

uwag i wskazówek organizatorów, swoje uwagi kierują wyłącznie do organizatorów. 
 

XI. Postanowienia końcowe: 
 

1. Wszystkie zaistniałe kontrowersje, bądź inne kwestie o charakterze sportowym rozstrzygać będą 

przedstawiciele SOSiR. 

2. Interpretacja niniejszego Regulaminu oraz wszystkich spraw w nim nie ujętych należy wyłącznie do 

Organizatora. 


