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REGULAMIN 

ZAWODÓW PŁYWACKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO 

2021/2022 

 

1. Zawodnicy uczestniczą w cyklu 5 zawodów pływackich odbywających się 1 raz w miesiącu. 

O wygranej decyduje suma punktów uzyskanych we wszystkich zawodach. W przypadku 

równej ilości punktów w klasyfikacji ogólnej o wyższym miejscu zawodnika decyduje 

wynik ostatnich (finałowych) zawodów. Suma punktów uzyskanych przez wszystkich 

uczniów szkoły stanowi klasyfikację drużynową. 

2. Pierwsza edycja zostanie rozegrana 19 listopada 2021 r. na Krytej Pływalni MANTA 

w Wodzisławiu Śląskim (os. 1 Maja 16C). Start o godzinie 9:00. O terminach kolejnych 

edycji organizator będzie informował przez e-mail. 

3. Zawody mają charakter amatorski z własną komisją sędziowską. 

4. W zawodach uczestniczyć mogą uczniowie szkół podstawowych zgodnie z kategoriami: 

Lp. Klasa Rocznik Dystans Styl 

1.  
1-2 

dziewczyny 
2014-2013 25 m dowolny 

2.  
1-2 

chłopcy 
2014-2013 25 m dowolny 

3.  
3-4 

dziewczyny 
2012-2011 50 m dowolny 

4.  
3-4 

chłopcy 
2012-2011 50 m dowolny 

5.  
5-6 

dziewczyny 
2010-2009 50 m żabka 

6.  
5-6 

dziewczyny 
2010-2009 50 m kraul 

7.  
5-6 

dziewczyny 
2010-2009 50 m styl grzbietowy 

8.  
5-6 

chłopcy 
2010-2009 50 m żabka 

9.  
5-6 

chłopcy 
2010-2009 50 m kraul 

10.  
5-6 

chłopcy 
2010-2009 50 m styl grzbietowy 
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11.  
7-8 

dziewczyny 
2008-2007 50 m żabka 

12.  
7-8 

dziewczyny 
2008-2007 50 m kraul 

13.  
7-8 

dziewczyny 
2008-2007 50 m styl grzbietowy 

14.  
7-8 

chłopcy 
2008-2007 50 m żabka 

15.  
7-8 

chłopcy 
2008-2007 50 m kraul 

16.  
7-8 

chłopcy 
2008-2007 50 m styl grzbietowy 

 

O przydzieleniu zawodnika do kategorii decyduje w pierwszej kolejności data 

urodzenia. 

5. Opiekun grupy (nauczyciel) przed każdymi zawodami zobowiązany jest przedstawić listę 

zawodników zawierającą: imię i nazwisko zawodnika, kategorię (data urodzenia) i styl 

oraz przedstawić zgodę rodziców (opiekunów) na udział w zawodach i oświadczenie 

o stanie zdrowia zawodnika. 

6. Każda szkoła może zgłosić do zawodów po 2 zawodników w każdej kategorii i stylu            

w klasach 5-6 oraz 7-8, oraz po 3 zawodników w klasach 1-2 i 3-4 (maksymalnie 36 

zawodników). 

Zawodnik może uczestniczyć wyłącznie w 1 stylu pływackim w danych zawodach. 

7. Klasyfikacja: 

Do finałów awansują zawodnicy z 5 najlepszymi czasami w eliminacjach, każdy styl 

punktowany osobno. 

Punktacja: 

 I miejsce - 10 pkt 

 II miejsce - 7 pkt 

 III miejsce - 5 pkt 

 IV miejsce - 4 pkt 

 V miejsce - 2 pkt 

klasyfikacja drużynowa: liczy się suma punktów uzyskanych przez wszystkich zawodników 

we wszystkich zawodach. 

8. Dla najlepszych zawodników organizator przewiduje medale i nagrody, wręczone po 

zakończeniu ostatniej edycji zawodów, po podsumowaniu klasyfikacji ogólnej.  

9. Wyniki będą opublikowane po zakończeniu zawodów na stronie internetowej MOSiR 

„CENTRUM” Wodzisław Śląski. 
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10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i pozostawione na terenie 

Krytej Pływalni MANTA. 

11. Po dokonaniu zgłoszenia do zawodów nie będą możliwe jakiekolwiek zmiany dotyczące 

startów zawodników; dopisywanie, zamiana itp. 

12. Ubezpieczenie zawodników leży po stronie zgłaszających ich szkół. 

13. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 

regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów  

w celu przeprowadzenia zawodów oraz wyrażeniem zgody, aby zdjęcia, nagrania filmowe 

oraz wywiady z uczestnikiem zawodów, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły 

być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych MOSiR 

„CENTRUM” i sponsorów. Więcej informacji odnośnie Rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO) znajduje się na naszej stronie internetowej www.mosir.wodzislaw-

slaski.pl w zakładce Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). 

14. Komisję sędziowską powołuje organizator. 

15. Na basenie obowiązują zasady zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Rady Ministrów 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii. Uwaga! Na nieckę basenową nie zostaną wpuszczone 

żadne inne osoby poza startującymi zawodnikami i opiekunami grup (nauczyciele). 

16. Organizator może zrezygnować z rozgrywania kolejnych edycji przez wzgląd na sytuację 

epidemiczną (COVID19). Zwycięzcy zostaną wyłonieni jedynie w przypadku rozegrania 

m.in. 3 edycji. 

17. Przez wzgląd na sytuację epidemiczną w zawodach dopuszcza się start jedynie 

zawodników zgłoszonych przez wodzisławskie szkoły podstawowe. 

18. Na basenie obowiązują stroje zgodne z Regulaminem Krytej Pływalni MANTA. 

19. Opiekun drużyny odpowiada za pobrane klucze do szafek zawodników oraz porządek  

w szatniach, z których korzystają jego podopieczni, oraz opiekuje się swoimi zawodnikami 

na basenie w czasie trwania zawodów. 

20. Kwestie sporne dotyczące konkretnego biegu mogą być zgłaszane przez zawodnika  

i jego opiekuna do Sędziego Głównego bezpośrednio po zakończeniu tego biegu (przed 

rozpoczęciem biegu kolejnego). Jeżeli do tego momentu nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia 

wyniki są ostateczne. 

21. Podczas rozgrywania zawodów na torach basenowych nie mogą znajdować się zawodnicy, 

którzy przeprowadzają rozgrzewkę. 

http://www.mosir.wodzislaw-slaski.pl/
http://www.mosir.wodzislaw-slaski.pl/
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22. Interpretacja niniejszego Regulaminu oraz rozpatrywanie wszelkich spraw spornych lub 

nieobjętych regulaminem należy do organizatora – MOSiR „CENTRUM” Wodzisław 

Śląski. 

23. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 


