
Regulamin Zawodów Pływackich dla uczniów 
Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych 

Gminy Wisznia Mała 
 
1. Termin i miejsce zawodów. 
 
Miejsce: Trzebnicki Park Wodny „ZDRÓJ” ul. Leśna 5 
Termin:  07.02.2015r (sobota) godzina 9.00  
 
2. Organizator. 
 
Gmina Wisznia Mała oraz Trzebnicki Park Wodny „ZDRÓJ”. 
 
3. Cele zawodów. 

 
3.1. Popularyzacja pływania jako czynnej formy uprawiania rekreacji sportowej i spędzania czasu  

wolnego; 
3.2. Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w rywalizacji sportowej. 
3.3. Przegląd  umiejętności  pływackich  w  celu  wyłonienia  talentów  pływackich  wśród  dzieci  i 

młodzieży; 
3.4. Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na rozwój zainteresowao pływackich. 
 
4. Uczestnicy. 

 
 Dzieci  i  młodzież  ze  szkół  podstawowych klasy 0 , kl. I-III,  klasy  IV-VI i  gimnazjalnych klasy 
I-III,  którzy  chcą sprawdzid  poziom  swoich  umiejętności  pływackich  na  dystansach  określonych  
regulaminem zawodów. 
 
Gmina Wisznia Mała: 

 Zespół Szkół w Krynicznie ul. Szkolna 6, Kryniczno 55-114 Wisznia Mała 

 Szkoła Podstawowa  w Psarach, ul. Główna 40, Psary  51-180 Wrocław 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szewcach ul. Strzeszowska 7, 55-114 Wisznia Mała 

 Szkoła Podstawowa w Wiszni Małej ul. Szkolna 51, 55-114 Wisznia Mała 
 
5. Konkurencje i kategorie wiekowe. 
 
 W każdej kategorii wiekowej oraz konkurencji startują 2 dziewczynki i dwóch chłopców z 
każdej szkoły. 
 
Kategoria wiekowa klasy  0-I 

 15m stylem dowolnym dziewcząt 

 15m stylem dowolnym chłopców 
 
Kategoria wiekowa klasy II-III 

 25m stylem dowolnym dziewcząt 

 25m stylem dowolnym chłopców 
 
Kategoria wiekowa klasy IV 



 25m stylem dowolnym dziewcząt 

 25m stylem dowolnym chłopców 
 
Kategoria wiekowa klasy V-VI 

 25m stylem dowolnym dziewcząt 

 25m stylem dowolnym chłopców 
 
Kategoria wiekowa klasy I-III Gimnazjum  

 50m stylem  dowolnym dziewcząt 

 50m stylem  dowolnym chłopców  
 
6. Zasady uczestnictwa.  

 
6.1. Zawody zostaną rozegrane seriami na czas; 
6.2. Zawodnicy będę zgłaszani poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego; 
6.3. Formularz zgłoszeniowy zostanie wysłany drogą e-mailową do szkół, które zadeklarowały 

chęd uczestnictwa w zawodach; 
6.4. Każda szkoła, która będzie brała udział w zawodach, zobowiązana będzie dostarczyd 

wypełniony druk do Trzebnickiego Parku Wodnego ZDRÓJ nie później niż do 03.02.2015r.; 
6.5. Uczestników zawodów wybierają nauczyciele szkół startujących w zawodach lub na prośbę 

szkoły, instruktorzy Trzebnickiego Parku Wodnego; 
6.6. Każdy z uczestników musi posiadad pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Zgoda 

musi byd w posiadaniu opiekuna reprezentacji danej szkoły; 
6.7. W zawodach dopuszcza się udział jednego zawodnika w dowolnej ilości konkurencji w swojej 

kategorii wiekowej; 
6.8. Nie dopuszcza się udziału w zawodach dzieci z dodatkowym sprzętem ułatwiającym pływanie 

(np. makarony, deski, płetwy, pływaczki, itp.); 
6.9. W sytuacji kiedy reprezentant danej konkurencji nie będzie mógł wziąd udziału w zawodach, 

nauczyciele wybierają spośród zgłoszonych uczniów osobę rezerwową; 
6.10. Opiekun każdej reprezentacji odpowiada za pobrane identyfikatory do szafek zawodników  
            oraz porządek w przebieralni ach także na basenie w czasie trwania zawodów; 
6.11. Na koniec zawodów organizator – Trzebnicki Park Wodny „Zdrój” przewiduje, na swój koszt,  
           dla wszystkich uczestników drobny poczęstunek; 
6.12. Zawodnicy startują w sposób dowolny; 
6.13. Chłopcy z kategorii wiekowej I-III ( gimnazjum ) wykonują nawrót zwykły dotykając ręką  
            ściany basenu; 
6.14. W sprawach spornych lub nie objętych regulaminem decyduje sędzia główny; 
6.15. Na 30min przed rozpoczęciem zawodów nauczyciele ( opiekunowie ) proszeni są o  
           zgłoszenie się do centrum ratowniczego na odprawę oraz ewentualne zmiany w  
           zawodnikach. 

 
7. Kierownictwo zawodów. 

 

 sędzia główny 

 kierownik wyścigów 

 sędzia stylu 

 starter 

 sędzia mierzący czas 

 sędzia techniczny 

 kierownik sekretariatu 
 



8. Rozstawienie wyścigów ( serii ). 
 

8.1. W każdej konkurencji zawodnicy z poszczególnych szkół zostaną rozstawieni na stałych torach 
w ustalonej serii; 

8.2. W przypadku nie zgłoszenia zawodnika do danej konkurencji , sędzia główny może zmienid 
tor; 

8.3. Przed każdą konkurencją zawodnicy muszą się zgłosid na miejsce zbiórki przed startem ich 
wyścigu . Po wyczytaniu nazwisk ustawiają się w odpowiedniej kolejności i czekają na 
wyjście. 

 
 
9. Start. 
 

9.1. Start w wyścigach w stylu dowolnym rozpoczyna się skokiem ze słupka. Na długi gwizdek 
sędziego głównego pływacy wchodzą na słupek startowy i pozostają tam. Na komendę 
startera „na miejsca”, bezzwłocznie zajmują pozycję startową, z przynajmniej jedną stopą na 
krawędzi słupka startowego. Położenie rąk nie ma znaczenia. Gdy wszyscy pływacy stoją 
nieruchomo, starter podaje sygnał startu; 

9.2. Każdy pływak startujący przed sygnałem startowym będzie miała prawo powtórzyd swój start 
ale tylko raz . Jeśli wykona drugi falstart zostanie zdyskwalifikowany. 

 
10. Wyścig. 
 

10.1. Wszystkie wyścigi indywidualne odbywad się będą oddzielnie dla każdej płci; 
10.2. Pływak musi pozostawad i ukooczyd wyścig na tym samym torze, na którym wystartował; 
10.3. W  konkurencjach dłuższych niż 25m pływak w czasie nawrotu musi mied fizyczny kontakt  
            ze ścianą pływalni. Nawrót musi byd wykonany od ściany i nie jest dozwolone zrobienie  
            kroku lub odbicie się od dna pływalni; 
10.4. Podciąganie się na linie torowej nie jest dozwolone; 
10.5. Przeszkadzanie innemu pływakowi przez wpłynięcie na inny tor lub inne przeszkadzanie  
           powoduje dyskwalifikację winnego. 

 
11.Pomiar czasu. 
 
        11.1. Każde urządzenie pomiarowe, które jest zatrzymywane przez sędziego, traktowane jest  
                   jako czasomierz. Ręczny pomiar czasu musi byd dokonywany przez jednego sędziego na  
                   danym torze. Pomiar ręczny powinien rejestrowad wyniki do 1/100 sekundy; 
         11.2. W przypadku dyskwalifikacji zawodnika w trakcie lub po wyścigu, dyskwalifikacja ta jest  
                     notowana w oficjalnych wynikach, bez podania ani ogłaszania czasu ani miejsca.   
                     Zawodnik o dyskwalifikacji zostanie poinformowany po wyścigu;  
         11.3. W przypadku gdy dwóch lub więcej zawodników uzyska taki sam czas w danej konkurencji  
                     zostanie przeprowadzony repasaż. Zwycięzca rywalizacji wygrywa punktację. Osiągnięcie  
                     przez zawodników startujących w repasażu gorszego czasu niż zawodnik niżej  
                     sklasyfikowany (nie biorący udziału w repasażu) nie ma wpływu na miejsce w klasyfikacji  
                     ogólnej leczy tylko służy wskazaniu kolejnego miejsca wśród zawodników biorących udział  
                     w repasażu.  
 
 
 
 
 
 



12. Zasady punktacji. 
 
Wszystkie starty odbędą się z pomiarem czasu, w ten sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy w 
poszczególnych kategoriach wiekowych. Wynik najlepszych 4 zawodników z danej kategorii wiekowej 
będzie zapisywany na koncie reprezentowanej przez zawodnika szkoły w celu ustalenia miejsc w 
punktacji drużynowej: 
 
I miejsce – 8pkt 
II miejsce – 6pkt 
III miejsce – 4pkt 
IV miejsce – 2pkt 
 
Pozostałe miejsca nie są punktowane.  
 
13.Nagrody. 
 

 Za zajęcie miejsca I w każdej kategorii wiekowej (oddzielnie dziewczynki, oddzielnie chłopcy) 
uczestnicy otrzymają puchary , medale, dyplomy oraz drobne nagrody; 

 Za zajęcie II-III w każdej kategorii wiekowej (oddzielnie dziewczynki, oddzielnie chłopcy) 
uczestnicy otrzymają medale, dyplomy i drobne nagrody; 

 Pozostali uczestniczy otrzymają medale za uczestnictwo, dyplomy oraz drobne upominki. 
 
14. Program zawodów i sprawy związane z zawodami. 
 

8:30 – Zbiórka zawodników w holu basenu wraz z opiekunem prowadzącym (nauczyciel w-f  
              danej szkoły), sprawdzenie listy obecności, ostatnie zmiany na listach uczestników. 
8:40 – Przekroczenie bramki wejściowej. 
9:00 – Rozgrzewka   
9:15 – Uroczyste rozpoczęcie zawodów ( defilada ) 
 
Wręczanie pucharów w odbywad się będzie trakcie trwania zawodów. 

 
15. Postanowienia koocowe. 
 

 Jeden zawodnik może startowad w kilku konkurencjach; 

 Uczestnik młodszy może startowad w grupie starszej; 

 Regulamin zawodów  będzie  dostępny na stronach internetowych:  
 
 www.trzebnicazdroj.eu 
 www.sppsary.edupage.org 
 www.sp.kryniczno.pl 
 www.zsszewce.edupage.org 
 www.spwiszniamala.republika.pl 

 

 W sprawach spornych lub nie objętych regulaminem – decyduje  sędzia główny zawodów. 

http://www.trzebnicazdroj.eu/
http://sppsary.edupage.org/
http://www.sp.kryniczno.pl/
http://www.zsszewce.edupage.org/
http://www.spwiszniamala.republika.pl/

