
RREEGGUULLAAMMIINN    ZZAAWWOODDÓÓWW  PPŁŁYYWWAACCKKIICCHH      
„„PPŁŁYYWWAACCKKII  DDZZIIEEŃŃ  DDZZIIEECCKKAA””    

 
 
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 
 
     
2. Dane techniczne pływalni: 
  długość: 25m 
  ilość torów:6 
  temperatura wody 28 o C 
 
3. Termin i miejsce zawodów: 
  Zawody odbędą się dnia 01.06.2013r(w sobotę) w godzinach: 900 – 1400 na basenie w Iławie. 
 
4. Uczestnictwo: 
Uczestnikiem zawodów mogą być uczniowie szkół z terenu powiatu iławskiego: 
- miejskich, 
- gminnych, 
- powiatowych,  
 
4a. Kategorie: 

1) Kl. I szkół podstawowych 
2) Kl. II szkół podstawowych 
3) Kl. III szkół podstawowych 
4) Kl. IV szkół podstawowych 
5) Kl. V szkół podstawowych 
6) Kl. VI szkół podstawowych 
7) Kl. I-III szkół gimnazjalnych 
8) Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
9) Open Elite  
10)  We wszystkich kategoriach podział na chłopców i dziewczęta. (puchary  za najlepszy czas  w klasach szkół podstawowych  I-III, 

IV-VI, kl. I-III szkół gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych, sztafeta rodzinna oraz  w kategorii Open Elite ) 
 
4b. Każda osoba niepełnoletnia  posiada swojego opiekuna/opiekunów. Opiekunem może być rodzic  lub osoba pełnoletnia, która złoży w 
biurze organizatora zawodów pisemne zobowiązanie opieki nad zawodnikiem. 
 
Opiekun zobowiązany jest do posiadania oświadczenia, że stan zdrowia ich dziecka pozwala na udział 
w  Zawodach Pływackich( wzór zgody i oświadczenia w załączniku nr 1). 
 
 
5. Zgłoszenia do zawodów – do 25.05.2013r!!! 
 
  Uczestników zawodów zgłasza opiekun – rodzic. Jeden uczestnik może wystartować w dwóch konkurencjach oraz w  sztafecie rodzinnej. 
  Zgłoszeń należy dokonywać na adres e-mail: justynaraczkowska5@wp.pl z dopiskiem : zawody pływackie(tytuł), lub pocztą MOS Iława 
ul. Chodkiewicza 5 ;     14-200 Iława. 
Zgłoszenia w tabeli (przykład): 
 
 
Lp. Imię, nazwisko   kategoria konkurencje 
1. Jan Kowalski Gim. 50 m dow 

 
2. Staś Nowak kl.II 25m grzbiet 
    

 

 
Podpis opiekuna:  
 
 
 
6. Wpisowe  
 
W ramach zawodów wpisowe wynosi 5 zł. 
W zawodach mogą wziąć udział tylko osoby zgłoszone w terminie przez instruktorów – opiekunów . 
Sztafety rodzinne można zgłaszać w Biurze  w dniu zawodów do 9 00. 
 
7. Przepisy techniczne: 
 
 Zawody zostaną przeprowadzone seriami wg programu minutowego poniżej. 

mailto:justynaraczkowska5@wp.pl


  Podział na kategorie wynikać będzie z ilości osób zgłoszonych. Jeśli jest brak obsady zawodników w danej konkurencji pozostali 
przechodzą do kategorii wyższej. ( np. jeśli jest za mało dzieci z klasy I  w stylu dowolnym to ścigają się z dziećmi z klasy II ) 
 
8. Program zawodów – konkurencje: 
 
I. Duży basen  
KOLEJNOŚĆ STARTÓW: 
 
Od 900 

 Szkoła podstawowa Dziewczęta i chłopcy  
1) 25m dowolnie 
- kl. I 
- kl. II 
- kl. III 
2) 50 m styl dowolny  
- kl. IV 
- kl. V 
- kl. VI 
3) 25m grzbiet  
- kl. I 
- kl. II 
- kl. III 
4) 50m klasyczny  
- kl. IV 
- kl. V 
- kl. VI 
6)  pływanie rodzinne z Power Stickami klasy I-III 
7) 50m grzbiet  
- kl. IV 
- kl. V 
- kl. VI 
- Sztafeta Rodzinna 2 x 25m dowolnie, (rodzic+ dziecko – będące uczestnikiem zawodów) Zastrzeżenie!!! jeśli jest mała liczba  uczestników 
w danej kategorii to wchodzi do wyższej  
- kl. I-III 
-kl. IV-VI 
 
DEKORACJA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ok. 11 30 
 
Od 12 00 
- gimnazjaliści i ponad gimnazjaliści – dziewczęta i chłopcy 
1) 100m dowolny gimn. 
2)100m dowolny ponad gimn. 
3)50m klasyczny gimn. 
4) 50m klasyczny ponad  gimn. 
5)50m delfin gimn. 
6) 50m delfin  ponad gimn. 
7)50m grzbiet gimn. 
8) 50m grzbiet  ponad gimn. 
- Sztafeta Rodzinna 2 x 25m dowolnie, (rodzic+ dziecko – będące uczestnikiem zawodów) Zastrzeżenie!!! jeśli jest mała liczba  uczestników 
w danej kategorii to wchodzi do wyższej  
 
 
DEKORACJA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH ok. 13 30 
 
Open Elite  - może wystartować  kto chce   
-100m Zmienny  
-200m dowolny  
 
 
 
9. Nagrody: 
  Puchar – dla zwycięzcy w danej kategorii 
  dyplomy za m-ca I -III w każdej kategorii z uwzględnieniem podziału chłopcy/dziewczęta, 
 
Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia dodatkowych nagród. 
 
 
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. 
Wszelkich informacji dotyczących zawodów udziela: Justyna Raczkowska 667703531  
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I ŻYCZYMY SUKCESÓW!!! 
Ze sportowym pozdrowieniem 
Organizatorzy: 



 
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Iławie, 
Stowarzyszenie Szkoła Pływania „ORKA” Iława, 
Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, 
Centrum Turystyczno – Rekreacyjne w Iławie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1. 
 
Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki………………………………………………… 
W zawodach pływackich w dniu………………….. 
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 Zawodów Pływackich w 
Iławie, zapoznałem z w/w Regulaminem  - powierzonymi mi osobami, będę opiekował się do 
zakończenia zawodów. 
 
Podpis opiekuna (czytelny) …………………………………………  


