
REGULAMIN 

 

 OTWARTYCH ZAWODÓW PŁYWACKICH  

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ DO LAT 16 

 

 

 

1. Termin i miejsce zawodów 

 

Miejsce:  Basen Arena w Żaganiu, ul. Kochanowskiego 6, 68-100 Żagań 

Termin:  27 maja (niedziela) 2018 r., godzina 9.00 

   

 

2.Organizator 

 

Spółka Pałac Książęcy z o.o. 

 

3.Cele zawodów 

 

 Popularyzacja pływania, jako czynna forma uprawiania rekreacji sportowej  

i spędzania czasu wolnego. 

 Rywalizacja sportowa, jako sprawdzenie umiejętności pływackich uczniów żagańskich 

szkół. 

 Przegląd umiejętności pływackich w celu wyłonienia talentów pływackich wśród dzieci    

i młodzieży. 

 Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na rozwój zainteresowań pływackich. 

 

4.Uczestnicy i kategorie według kolejności startów: 

 

 ROCZNIK 2011 I MŁODSZE: 

 styl dowolny 25 m dziewczęta  

 styl dowolny 25m chłopcy  

 ROCZNIK 2009 – 2010 

 styl dowolny 25 m dziewczęta  

 styl dowolny 25 m chłopcy  

 styl grzbietowy 25 m dziewczęta  

 styl grzbietowy 25 m chłopcy  

 styl klasyczny 25 m dziewczęta  

  styl klasyczny 25 m chłopcy  

 

 ROCZNIK 2007 – 2008: 

 styl dowolny 50 m dziewczęta  

 styl dowolny 50 m chłopcy  

 styl grzbietowy 50 m dziewczęta  

 styl grzbietowy 50 m chłopcy  

 styl klasyczny 50 m dziewczęta  

 styl klasyczny 50 m chłopcy  

 



 

 ROCZNIK 2005 – 2006: 

 styl dowolny 50 m dziewczęta  

 styl dowolny 50 m chłopcy  

 styl grzbietowy 50 m dziewczęta  

 styl grzbietowy 50 m chłopcy  

 styl klasyczny 50 m dziewczęta  

 styl klasyczny 50 m chłopcy  

  

 ROCZNIK 2002 – 2004: 

 styl dowolny 50 m dziewczęta  

 styl dowolny 50 m chłopcy  

 styl grzbietowy 50 m dziewczęta  

 styl grzbietowy 50 m chłopcy  

 styl klasyczny 50 m dziewczęta  

 styl klasyczny 50 m chłopcy  
 

 

 

5. Zgłoszenia zawodników 

 

1. Zgłoszenia można dokonać w kasie Basenu Arena. Zgłoszenie musi zawierać dane 

osobowe zawodnika (imię i nazwisko) oraz datę urodzenia. Datę urodzenia należy 

potwierdzić legitymacją szkolną lub innym dokumentem tożsamości. 

2. Każdy zawodnik musi posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów na start dziecka 

w zawodach.  

3. Zgody do pobrania w kasie Basenu Arena oraz na stronie internetowej 

www.arena.zagan.pl  

4. Zapisy ruszają 10 maja 2018r., kończą się 25 maja o godzinie 10.00. 

5. Podpisaną zgodę należy dostarczyć do kasjerki Basenu Arena najpóźniej do 25 maja 

do godziny 10.00.  

6. Każdy uczestnik przed zawodami zobowiązany jest do wypełnienia karty startowej  

i oddanie jej sędziemu mierzącemu czas przed swoim startem.  

7. Karty startowe należy pobrać przed zawodami w kasie Basenu Arena. 

8. Maksymalna liczba uczestników zawodów pływackich to 150 osób, po przekroczeniu 

tej liczby lista zostaje zamknięta.  

 

 

6.Regulamin zawodów 

 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami FINA oraz podanymi 

niżej ustaleniami: 

 W konkurencjach pływackich udział biorą wszyscy uczestnicy. 

 Konkurencje będą rozgrywane w seriach na czas, 

http://www.arena.zagan.pl/


 Uczestnik musi posiadać dokument tożsamości (legitymację szkolną), którą należy okazać 

przy wejściu na basen (nie dotyczy przedszkolaków). 

 Wejście na basen dla uczestników na czas trwania zawodów jest bezpłatny. 

 Każdy uczestnik do lat 7  na basen wchodzi  wraz z opiekunem. 

 Uczestnicy, którzy nie potrafią wykonać skoku startowego ze słupka, mogą startować  

z wody. 

 

 Jeden uczestnik  może wystartować tylko w jednej konkurencji zgodnie ze swoją 

kategorią wiekową. 

 

 Dyskwalifikacja  zawodnika następuje po: 

 drugim z kolei przedwczesnym starcie, 

 drugim ostrzeżeniu za naganne zachowanie uczestnika wraz utrudnianiem pokonania 

dystansu przez przeciwnika, 

 podtrzymywaniu się na linkach treningowych oddzielających tory, 

 odbiciu się od dna podczas pokonywania dystansu, 

 zmiany stylu podczas pokonywania dystansu. 

 

7.Nagrody 

 

Zawody będą prowadzone w klasyfikacji indywidualnej. Kolejność zawodników będzie 

ustalona na podstawie osiągniętych czasów. Za zajęcie I,II,III miejsca w poszczególnych 

kategoriach uczestnicy otrzymują medale oraz dyplomy.  

 

8. Program zawodów  

 

 godz.8.45 – przekroczenie bramki wejściowej 

 godz.9.00 – zbiórka na hali basenowej i przedstawienie zasad dotyczących zawodów 

 godz.9.10 – rozpoczęcie pierwszych startów 

 ogłoszenie wyników i dekoracje po startach poszczególnych grup wiekowych 

 

9. Postanowienia końcowe 

 

1. Każdy uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z  regulaminem zawodów. 

2. W sprawach spornych lub nieobjętych regulaminem – decyduje sędzia główny 

zawodów. 

3. Organizator może dokonać zmian w regulaminie zawodów. 

 

    

 


