
   Regulamin organizacyjny 

ZAWODY PŁYWACKIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS I-III 

O PUCHAR WÓJTA GMINY STOSZOWICE 

VIII ZAWODY PŁYWACKIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS IV-VI 
O PUCHAR WÓJTA GMINY DZIERŻONIÓW 

28.04.2017 – OSIR BIELAWA-PŁYWALNIA ,,AQUARIUS”  

  

I. Organizator:  
- Gmina Dzierżoniów;  

- Gmina Stoszowice; 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mościsku;  

- Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Grodziszczu; 

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie, pływalnia „AQUARIUS” 

- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach 

 

II. Cel zawodów:  
- Promowanie zasad bezpiecznego pływania, kąpieli wodnej i uprawiania sportów wodnych. 

- Popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny 

   rozwój zdolności ruchowych. 

- Promowanie zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem rozbudzenia i rozwoju  

  zainteresowań pływackich wśród dzieci i młodzieży gmin wiejskich:  

  Gminy Dzierżoniów i Gminy Stoszowice oraz gmin zaproszonych 

-Propagowanie aktywnej formy spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży gmin wiejskich:  

  Gminy Dzierżoniów i Gminy Stoszowice oraz gmin zaproszonych 

- Integracja poprzez rywalizację sportową  uczniów szkół sąsiadujących gmin. 

 

III. Termin i miejsce zawodów:  
- 28 kwietnia 2017r (piątek), godz.9.30 – godz.12:15 

- OSIR Bielawa, pływalnia ,,Aquarius” , ul. Grota Roweckiego 8  

   

IV. Warunki uczestnictwa:  
- Prawo startu w zawodach mają uczniowie szkół podstawowych  

  Gminy Dzierżoniów i Gminy Stoszowice oraz gmin zaproszonych 

- Osoby startujące w zawodach muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna, ważną  

  legitymację szkolną oraz oświadczenie o stanie zdrowia podpisane przez prawnego opiekuna.  

- W zawodach nie mogą uczestniczyć : 

  ~ uczniowie klas o profilu sportowym 

  ~ uczniowie/zawodnicy zrzeszeni/trenujący w klubach, sekcjach pływackich 

- Lista zawodników z każdej szkoły może zawierać maksymalnie 3 chłopców(M)  

  i 3 dziewczęta(K) do konkurencji 

 

V. Program zawodów:  
godz. 8:30 – 9:15 rejestracja zawodników 

godz. 9:15            rozgrzewka 

godz. 9:30            uroczyste otwarcie zawodów 

godz. 9.45            rozpoczęcie zawodów (BLOK 1 i BLOK 2) 

godz.11.45           uroczysta dekoracja  

godz.12.15           przewidywane zakończenie zawodów 

 

 



BLOK 1 – rywalizacja klas I-III SP – brodzik i 2 tory basenu rekreacyjnego 

 

Nr   Konkurencja                                                            Kategoria   Klasa 

 1.   wyławianie przedmiotów z dna basenu-brodzika          K          KLASA  I  (grupa niepływająca) 

 2.   wyławianie przedmiotów z dna basenu-brodzika          M         KLASA  I  (grupa niepływająca) 

 3.   2x12m – styl dowolny                                                    K          KLASA  I 

 4.   2x12m – styl dowolny                                                    M         KLASA  I 

 5.   2x12m – styl dowolny                                                    K          KLASA  II 

 6.   2x12m – styl dowolny                                                    M         KLASA  II 

 7.   2x12m – styl dowolny                                                    K          KLASA  III 

 8.   2x12m – styl dowolny                                                    M         KLASA  III 

 

BLOK  2 – rywalizacja klas IV-VI SP –  4 tory basenu sportowego 

 

Nr   Konkurencja                                                            Kategoria    Klasa 

 1.   25m – styl dowolny                                                       K            KLASA  IV 

 2.   25m – styl dowolny                                                       M           KLASA  IV      

 3.   25m – styl dowolny                                                       K            KLASA  V 

 4.   25m – styl dowolny                                                       M           KLASA  V 

 5.   25m – styl dowolny                                                       K            KLASA  VI 

 6.   25m – styl dowolny                                                       M           KLASA  VI  

 7.  4x25m- sztafeta stylem dowolnym                  1 zmiana K           KLASA  IV lub V;       

                                                                               2 zmiana M           KLASA  IV lub V 

                                                                                3 zmiana K           KLASA  VI  

                                                                               4 zmiana M           KLASA  VI 

VII. Nagrody: 
- Za  zajęcie pierwszych 3 miejsc w każdej konkurencji przyznane będą medale i dyplomy 

- Za zajęcie I miejsca w klasyfikacji drużynowej szkół podstawowych klas I-III przyznany będzie  

  Puchar Wójta Gminy Stoszowice 

- Za  zajęcie I miejsca w klasyfikacji drużynowej szkół podstawowych klas IV-VI przyznany będzie  

  Puchar Wójta Gminy Dzierżoniów 

 

 

VIII. Przepisy techniczno - organizacyjne: 
- Brodzik o głębokości 0,55 cm; 

 

- Basen  rekreacyjny o długości 12m, 2-tory; 

  

- Basen sportowy o długości 25m, 3–tory;  

 

- Temperatura wody 27-28*C; 

 

- Ręczny pomiar czasu;  

 

- Wstęp na basen dla uczestników na czas trwania zawodów jest bezpłatny; 

 

- Za dyscyplinę uczestników  i porządek w czasie trwania zawodów czyni się odpowiedzialnych 

  opiekunów grup; 

 

- Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas;  

 

- Ze względów bezpieczeństwa start do każdej konkurencji będzie odbywał się z wody 



- Punktacja do klasyfikacji drużynowej: III miejsce w konkurencji  - 1 pkt dla szkoły 

                                                                  II miejsce w konkurencji  - 3 pkt dla szkoły 

                                                                   I miejsce  w konkurencji - 6 pkt dla szkoły 

 

- W przypadku równej ilości punktów w klasyfikacji drużynowej przez dwie lub trzy szkoły 

   o ostatecznym miejscu decyduje: 

  ~ większa ilość pierwszych miejsc w konkurencji; 

  ~ większa ilość drugich miejsc i kolejnych miejsc w konkurencji  

  

- Dekoracja będzie przeprowadzona po zakończeniu wszystkich startów; 

 

- Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP oraz SZS; 

 

- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu braku ubezpieczenia; 

 

- Wszelkie protesty przyjmuje i rozpatruje Sędzia Główny i organizatorzy zawodów; 

 

- Uczestnik przystępując do zawodów wyraża zgodę na podanie jego danych w lokalnej prasie  

   i mediach; 

 

- W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z 

  organizatorem; 

 

- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w obiekcie  

  sportowym, zgubione;  

 

- Koordynatorem całości zawodów jest Grzegorz Różycki tel. kom.509949966  

 

 

IX. Zgłoszenia do zawodów:  
 Zgłoszenia do zawodów należy dokonać w terminie do dnia 24 kwietnia  2016 r.  

 Listy zawodników proszę  przesłać na   

  e-mail rozykowa@wp.pl  lub telefonicznie tel.kom. 509949966. 

 

UWAGA !!! 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, dostosowując je  

do nieprzewidzianych okoliczności. 

Wszystkie zgłoszenia do zawodów po terminie nie będą przyjmowane  

 

ZAPRASZAMY!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rozykowa@wp.pl


Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka..................  ....................  ........................ 
                                                                               imię           nazwisko                  (data urodzenia) 

w  ZAWODACH PŁYWACKICH w Bielawie  dnia 28.04.2017r. 

Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa 

w/w zawodach sportowych 

Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji przez opiekuna, organizatora zawodów 

związanych z zagrożeniem zdrowia i życia mojego 

dziecka.…................................................................................... 
czytelny podpis rodzica/opiekuna i numer kontaktowy telefonu 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka..................  .......................  ..................... 
                                                                               imię           nazwisko                  (data urodzenia) 

w  ZAWODACH PŁYWACKICH w Bielawie  dnia 28.04.2017r. 

Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa 

w/w zawodach sportowych 

Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji przez opiekuna, organizatora zawodów 

związanych z zagrożeniem zdrowia i życia mojego 

dziecka.…................................................................................... 
czytelny podpis rodzica/opiekuna i numer kontaktowy telefonu  

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka..................  ....................  ........................ 
                                                                               imię           nazwisko                  (data urodzenia) 

w  ZAWODACH PŁYWACKICH w Bielawie  dnia 28.04.2017r. 

Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa 

w/w zawodach sportowych 

Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji przez opiekuna, organizatora zawodów 

związanych z zagrożeniem zdrowia i życia mojego 

dziecka.…................................................................................... 
czytelny podpis rodzica/opiekuna i numer kontaktowy telefonu 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka.................  ....................  ......................... 
                                                                               imię           nazwisko                  (data urodzenia) 

w  ZAWODACH PŁYWACKICH w Bielawie  dnia 28.04.2017r. 

Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa 

w/w zawodach sportowych 

Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji przez opiekuna, organizatora zawodów 

związanych z zagrożeniem zdrowia i życia mojego 

dziecka.…................................................................................... 
czytelny podpis rodzica/opiekuna i numer kontaktowy telefonu 

 

 

 

 

 

 



ZGŁOSZENIE DO  ZAWODÓW PŁYWACKICH  

 

Opiekun/Trener (imię i nazwisko oraz nr. kontaktowy telefonu) 

 

 

Pełna nazwa szkoły ( z adresem) 

 

 

Termin, miejsce: 

 

                                                                          

Gmina               BIELAWA                                    

 

Stwierdzam, że n/w uczniowie mogą brać udział 

 w zawodach 

 

 

 

Pieczątka i podpis dyrektora szkoły 

 

Nr Nazwisko i imię  Data urodzenia  Nr konkurencji Uwagi 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     



 


