
REGULAMIN II  MIKOŁAJKOWYCH ZAWODÓW PŁYWACKICH SZKÓŁ MIEJSKICH, GMINNYCH I POWIATOWYCH 
W IŁAWIE. 

 
 
1. Cel zawodów: 
  doskonalenie umiejętności pływackich wśród dzieci i młodzieży 
  propagowanie pływania jako formy spędzania wolnego czasu 
  skierowanie zainteresowania młodzieży na sport i kulturę fizyczną 
  promocja obiektu – CENTRUM TURYSTYCZNO – REKREACYJNEGO w Iławie 
 
     
2. Dane techniczne pływalni: 
  długość: 25m 
  ilość torów:6 
  temperatura wody 28 o C 
 
3. Termin i miejsce zawodów: 
  Zawody odbędą się dnia 08.12.2012 r. /sobota/ w godzinach: 9 00 – 13 00 na basenie w Iławie. 
 
4. Uczestnictwo: 
Uczestnikiem zawodów mogą być uczniowie szkół: 
- miejskich, 
- gminnych, 
- powiatowych, 
którzy zostali wybrani do reprezentacji  wg pkt. 4b. i 5 Regulaminu Zawodów. 
 
4a. Kategorie: 

1) Dzieci 4- 6 lat 
2) Kl. I-III szkół podstawowych 
3) Kl. IV-VI szkół podstawowych 
4) Kl. I-III szkół gimnazjalnych 
5) Uczniowie szkół ponad gimnazjalnych 
6) Open – dystans wyłącznie 100 m stylem zmiennym 

 
4b. Uczestnicy zajęć Szkoły Pływania „ORKA” mogą wziąć udział w zawodach jako reprezentacja SSP „ORKA” w kl. I-III, IV-VI, 
gimnazjum,  ponad gimnazjalnych,  jeżeli nie zostali wybrani do reprezentacji swoich szkół. Obowiązuje limit do 6 zawodników w 
drużynie reprezentowanej przez trenera/instruktora. 
Każda drużyna posiada swojego opiekuna/opiekunów. Opiekunem może być nauczyciel danej szkoły lub osoba pełnoletnia, która złoży w 
biurze organizatora zawodów pisemne zobowiązanie opieki nad grupą z danej szkoły.  
 
Opiekun zobowiązany jest do posiadania zgody rodziców na udział dziecka w zawodach oraz oświadczenie rodziców, że stan zdrowia 
ich dziecka pozwala na udział w II Mikołajkowych Zawodach Pływackich( wzór zgody i oświadczenia w załączniku nr 1). 
Grupa bez opiekuna nie będzie dopuszczona do zawodów! 
 
 
5. Zgłoszenia do zawodów: 
  Uczestników zawodów zgłasza opiekun – nauczyciel  szkoły jako reprezentację  w liczbie: kl. I-III – do 6 ciu osób z danej szkoły, kl. IV-
VI – do 6ciu osób z danej szkoły, gimnazja – do 6ciu osób z danej szkoły, szkoły ponad gimnazjalne do 6ciu osób z danej szkoły. W 
reprezentacji szkoły uwzględnia się zarówno dziewczęta jak i chłopców. 
  Zgłoszeń należy dokonywać na adres e-mail: aureliafit@wp.pl tytuł : zawody pływackie do dnia 30 listopada 2012 r. 
Zgłoszenia w tabeli (przykład): 
 
 
Szkoła ………………….. 
Lp. Imię, nazwisko   kategoria konkurencje Udział w sztafecie 
1. Jan Kowalski IV-VI 50m st. dow.  TAK 

50m st. grzbiet. 
2.     

 
 

 
Podpis opiekuna drużyn. 
 
 
 
 
6. Wpisowe  
Wpisowe na zawody wynosi 6 zł od osoby za udział niezależnie od ilości konkurencji (uczestnik może startować max w 2 konkurencjach 
indywidualnych + w sztafecie pkt.7 Regulaminu zawodów), które należy wpłacić na konto SSP „ORKA” do 06.12.2012 r.  
tytułem : „opłata startowa imię i nazwisko zawodnika”. 
 
 
 
 

mailto:aureliafit@wp.pl


 
 
 
7. Przepisy techniczne: 

• Zawody zostaną przeprowadzone seriami wg programu minutowego dostarczonego osobom zgłaszającym grupy po  zakończeniu  
zgłoszeń (30.11.2012 r) Uzyskany rezultat czasowy decyduje o zajęciu  miejsca w danej konkurencji. Zawodnik ma prawo startu 
w dwóch konkurencjach indywidualnych oraz w sztafecie, jeżeli zostanie uwzględniony w składzie przez opiekuna. 

• W sztafetach starują 4 osoby(2 mogą stanowić rezerwę.). W sztafetach nie ma podziału na chłopcy/dziewczęta. 
• Warunkiem startu sztafety jest umieszczenie w jej składzie co najmniej jednej dziewczyny. 

 
 
8. Program zawodów – konkurencje: 
 
Dzieci  4-6 lat 
1.25 m st. dow z przyborem lub bez przyboru 
 
Kl.I-III 
1. 25m st. dow. dz. i chł. 
2. 25m st. grzbiet. dz. i chł. 
3. sztafeta 4 x 25m dowolnie, start z wody! o Puchar Burmistrza Miasta Iławy 
DEKORACJA  
 
Kl.IV-VI 
4. 50m st.dow. dz. i chł. 
5. 50m st. grzbiet. dz. i chł. 
6.. sztafeta 4 x 25m dowolnie, start z wody! o Puchar Burmistrza Miasta Iławy 
 DEKORACJA  
 
Szkoły Gimnazjalne 
7. 50m st. dow. dz. i chł. 
8. 50m st. grzbiet. dz. i chł. 
9. sztafeta 4 x 50m dowolnie o Puchar Burmistrza Iławy 
DEKORACJA  
 
Szkoły Ponadgimnazjalne 
10. 100m st. dow. dz. i chł. 
11. 50m st. grzbiet. dz. i chł. 
12. 25m st.motylkowy dz. i chł. 
13. sztafeta 4 x 50m dowolnie o Puchar Starosty Powiatu Iławskiego 
 
14. 100m stylem zmiennym kat. open o Puchar Prezesa SSP Orka 
DEKORACJA  
 
 
8a. 
Warunkiem odbycia się startu danej konkurencji jest udział w niej co najmniej 4 zawodników, oraz 3 sztafet. 

 
9. Nagrody: 
  medale ( nagrody rzeczowe – w przypadku znalezienia sponsora) za miejsca I-III w każdej konkurencji i roczniku z podziałem na 
chłopców i dziewczęta przy spełnieniu pkt.8a Regulaminu zawodów 
  puchary za miejsca drużynowe - sztafety 
  upominki dla wszystkich uczestników 
Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia dodatkowych nagród, w tym losowanych 
 
 
10. Postanowienia końcowe: 
  W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator zawodów. 
  Opiekun drużyny odpowiada za pobrane klucze do szafek zawodników oraz porządek w szatniach, z których korzystają jego podopieczni,  
Opiekuje się swoimi zawodnikami na basenie w czasie trwania zawodów. 
 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I ŻYCZYMY SUKCESÓW!!! 
  
 

                                                                                                                       Ze sportowym pozdrowieniem 
                                                                                                                              Organizatorzy: 

 
Stowarzyszenie Szkoła Pływania „ORKA” Iława, 

Centrum Turystyczno – Rekreacyjne w Iławie. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Załącznik nr 1. 
 
Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki………………………………………………… 
W zawodach pływackich w dniu 08.12.2012r. 
Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań lekarskich do udziału w w/w 
zawodach.  
Syn/córka potrafi przepłynąć dystans wskazany w zawodach dla jego kategorii wiekowej. 
 
Czytelny podpis rodzica(-ców)                                Iława dn………………………. 
………………….. 
………………….. 
 
 
OŚWIADCZENIE OPIEKUNA GRUPY 
 
Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu II Mikołajkowych Zawodów 
Pływackich w Iławie, zapoznałem z w/w Regulaminem powierzoną mi grupę , którą będę 
opiekował się do zakończenia zawodów. 
 
Podpis opiekuna (czytelny) …………………………………………  


