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Komunikat organizacyjny  

 V Świąteczno-Mikołajkowych 
Zawodów Pływackich  

Czechowice-Dziedzice 14.12.2014r. 
 
 
 
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 

 
• 14.12.2014r. - niedziela 
• MOSiR Czechowice-Dziedzice - kryta pływalnia „WODNIK”.  

 
 
ORGANIZATORZY: 
  

• Szkółka pływacka DJ SPORT (YOURSPORT GROUP) 
• MOSiR Czechowice-Dziedzice 

 
Cel: 
 

• Popularyzacja pływania jako sposobu spędzania wolnego czasu. 
• Dbanie o właściwą sylwetkę i kondycję fizyczną. 
• Wyłonienie najlepszych zawodników. 

 
 
PRZEBIEG IMPREZY: 
 
 7:45 Zbiórka uczestników I bloku „Już pływam” (odprawa trenerów) 
 8:00 Otwarcie I bloku zawodów  
 8:10 Rozpoczęcie poszczególnych wyścigów 
      ok. 9:30 Dekoracja uczestników i zakończenie I bloku zawodów 
 
 9:45 zbiórka zawodników i rozpoczęcie II bloku zawodów 
 10:00 Rozgrzewka w wodzie 
 10:10 Rozpoczęcie poszczególnych konkurencji 
      ok. 15:00 Przewidywany czas zakończenia II bloku zawodów. 
 
  
Harmonogram zawodów może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych 
zawodników. 
 
 



 
 
UCZESTNICY: 
 

W zawodach mogą wziąć udział  reprezentacje szkółek i klubów pływackich: 
• OLIMP  
• FEJA 
• BUTTERFLY  
• REKORD  
• YOURSPORT GROUP (DJ SPORT, DELFIN, MG SPORT) 
• HARCERSKI KLUB PŁYWACKI MEWA  
• MKS CZECHOWICE-DZIEDZICE 
• POPP ART. 

 
oraz  osoby nie zrzeszone w w/w zamieszkujące miasto i gminę Czechowice-Dziedzice.  
  
 
 
ZASADY ZAWODÓW:  
  

Sędziego Głównego i Komisję Sędziowską powołuje organizator zawodów. 
 

Zawody będą przeprowadzone serami na czas w trzech blokach: 
 

1. „Ju ż pływam” zawody dla dzieci zaczynających przygodę z pływaniem. 
2. Zawody dla osób podejmujących rywalizacje sportową w kategoriach: szkoła 

podstawowa, gimnazjum i open. 
 
 
 
Ad 1.  W kategorii „ju ż pływam”  mogą brać udział osoby zrzeszone w w/w szkółkach lub 
klubach pływackich, które dopiero zaczynają przygodę z pływaniem i są w stanie pokonać 
dystans 25m dowolnym sposobem. Dozwolone jest korzystanie z przyborów pomocniczych 
takich jak deski do pływania i „makarony”. Dzieci startujące w tej kategorii nie mogą 
startować w zawodach właściwych. 
Każdy startujący w tym bloku otrzyma dyplom „Już pływam”. 
 
Ad 2. W zawodach startują zawodnicy szkół podstawowych, gimnazjów i osoby z rocznika 
1998 i starsze . Każdy uczestnik tego bloku może startować maksymalnie w dwóch stylach 
pływackich w swojej kategorii wiekowej, oraz w sztafecie mieszanej 4x50m (2dz +2ch) w 
stylu zmiennym w kategoriach:  

• szkoły podstawowe   
• gimnazjum.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Kategorie wiekowe, dystanse i style pływackie 2  bloku zawodów: 
 

I kategoria wiekowa – klasy 1 i młodsi (rocznik 2007 < ) 
 

Styl grzbietowy 25m 
Styl dowolny   25m 

 
 

II kategoria wiekowa – klasy 2 (rocznik 2006) 
 

Styl grzbietowy 50m 
Styl dowolny  50m 
Styl klasyczny  50m 

 
 

III kategoria wiekowa – klasy 3 (rocznik 2005) 
 

Styl grzbietowy 50m 
Styl dowolny  50m 
Styl klasyczny  50m 
Styl motylkowy 25m 

 
IV kategoria wiekowa – klasy 4 (rocznik 2004) 
V kategoria wiekowa – klasy 5 (rocznik 2003) 
VI kategoria wiekowa – klasy 6 (rocznik 2002) 
VII kategoria wiekowa – klasy 1-3 gimnazjum (rocznik 2001 – 1999) 
VIII kategoria wiekowa – open (rocznik 1998 >) 

 
Styl grzbietowy 50m 
Styl dowolny  50m 
Styl klasyczny  50m 
Styl motylkowy 50m 
 Styl zmienny  100m 

 
 

Każda drużyna może wystawić sztafetę mieszaną (2dz+2ch) w stylu zmiennym (4 x 50m) 
w kategorii szkół podstawowych oraz gimnazjum 

 
 

 
 Pierwszych trzech zawodników w każdej kategorii wiekowej i w każdym stylu 
pływackim otrzymuje medal i dyplom odpowiedni do zajętego przez siebie miejsca. 
Puchary dla 3 najlepszych zespołów w klasyfikacji medalowej (punktują osoby z kategorii szkół 
podstawowych + gimnazjum). 
Dla wszystkich uczestników słodki upominek oraz T-shirt. 
 
Wszystkie konkurencje są rozgrywane osobno dla kobiet i mężczyzn, za wyjątkiem sztafet 
mieszanych 4 x 50m w stylu zmiennym. 



 
 
Kolejność rozgrywania konkurencji: 
 

• Styl zmienny 
• Styl grzbietowy 
• Styl dowolny 
• Styl klasyczny 
• Styl motylkowy 
• Sztafeta w stylu zmiennym 4x 50m 

 
 
 
ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW: 
 
 Kluby pływackie i szkółki otrzymają odpowiednie formularze zgłoszeniowe drogą 
mailową. 
Osoby indywidualne dokonują zgłoszeń na adres mailowy: swim@onet.eu. 

Zgłoszenie musi zawierać: nazwisko i imię, datę urodzenia (RRRR-MM-DD), płeć (K 
lub M), konkurencję i czas orientacyjny oraz rozmiar T-shirt/wzrost. 

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są tylko i wyłącznie drogą mailową na adres  
swim@onet.eu do dnia 26.11.2014r. Zgłoszenia wysłane po tym terminie nie będą brane pod 
uwagę. Poprawki i zmiany zawodników do 28.11.2014r. 

Przesłane zgłoszenia świadczą o akceptacji regulaminu zawodów. 
 
Każdy zawodnik musi posiadać pisemną zgodę rodziców( osoby poniżej 18 roku 

życia) na udział w w/w imprezie. W przeciwnym razie nie będzie on dopuszczony do 
zawodów. 

Zgody rodziców opiekunowie poszczególnych szkółek i klubów pływackich 
dostarczają organizatorowi w dniu zawodów przed odprawą. Zgody osób indywidualnych jw. 

Nie dopuszcza się dodatkowych wyścigów poza konkursem. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione jak 

również szkody i wypadki. Za wyrządzone szkody odpowiedzialność spoczywa na sprawcy i 
opiekunie zawodnika. 

Po dokonaniu ostatecznego zgłoszenia do zawodów przez poszczególne drużyny nie będą 
możliwe jakiekolwiek zmiany dotyczące startów zawodników (dopisywanie, zamiana). 
Organizator nie ubezpiecza zawodników. Odpowiedzialność za ubezpieczenie dzieci 
spoczywa na opiekunach osób startujących.  
 
 
 
 
FINANSOWANIE 
 
Wpisowe do zawodów 15 zł od zawodnika zgłoszonego do wyścigów. 
Opłatę startową należy uiścić do 28.11.2014r. u organizatora zawodów (kontakt poniżej). 
W przypadku nieobecności zawodnika opłata startowa nie podlega zwrotowi. 
 
 
 



 
 
 
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE: 
 
 W sprawach spornych nie ujętych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję 
podejmuje organizator zawodów lub Sędzia Główny zawodów. 
 
 
 
KONTAKT Z ORGANIZATOREM 
 
Sprawy organizacyjne, opłata startowa: 
Jodłowiec Dominik DJ SPORT 
Ul. Traugutta 22/28 
Nr konta: 12 1050 1256 1000 0090 6092 5592 
Tel. 888-09-00-99 
e-mail. dominik@yoursport.pl 
 
 
Zgłoszenia, lista startowa , wyniki: 
Marek Kloc 
Tel. . 505680902 
e-mail swim@onet.eu 
 
 
 
 


