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1. Organizatorzy 

Stowarzyszenie Obywatelskie Forum Samorządowe w Czechowicach-Dziedzicach 

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Art." w Czechowicach-Dziedzicach 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach 

 

2. Czas i miejsce zawodów 

Termin – 19.03.2016 r. 
Miejsce – Kryta Pływalnia w Czechowicach-Dziedzicach MOSiR „W ODNIK”, ul. Legionów 

 
3. Przebieg imprezy 

Godz. 08.45 – rozgrzewka na basenie 
08.45  – odprawa opiekunów drużyn startowych 
09:00 
ok. 

 
13:00 

– otwarcie zawodów, rozpoczęcie konkurencji 
– zakończenie zawodów 

 

 

4. Uczestnicy 

W zawodach mogą wziąć udział reprezentacje szkół podstawow ych i gimnazjalnych 
oraz klubów, a także organizacji i stowarzyszeń pozarządow ych, 

a także osoby indywidualne 

(wg roczników, jak w pkt 5). 
 

Ustala się limit dla reprezentacji danego jednego szkoły/klubu/szkółki: 
nie więcej niż 60 osób obojga płci (łącznie) w danej reprezentacji. 



 

 
5. Zasady zawodów 

Sędziego głównego i Komisję Sędziowską powołuje organizator zawodów. 
 

A. Style pływackie: 

- styl dowolny 
- styl grzbietowy 
- styl klasyczny 

 

B. Grupy wiekowe: 

Szkoła podstawowa 
- klasy 2 i młodsi /rocznik 2007 i młodsi/ 
- klasy 3 /rocznik 2006/ 

- klasy 4 /rocznik 2005/ 
- klasy 5 /rocznik 2004/ 

- klasy 6 /rocznik 2003/ 

Szkoły gimnazjalne 
- klasy 1-3 /rocznik 2000-2002/ 

 

C. Dystanse 

- 25m klasy 2 i m łodsi - wg roczników, j/w 
- 50m klasy 3, 4, 5, 6 - wg roczników, j/w 
- 50m klasy 1-3 gimnazjum - wg roczników, j/w 

D. Sztafeta - w stylu dowolnym 

- 4 x 50m - klasy 1-3 i 4-6 szkoła podstawowa i klasy 1-3 gimnazjum 
 
Wszystkie konkurencje przeprowadzane są osobno dla kobiet (K) i mężczyzn (M) 

 
 

 
6. Ogólne zasady przeprowadzania wyścigów 

 
Każdy zawodnik może w ystartować, co najw yżej w dwóch konkurencjach indywidualnych oraz 
(dodatkowo) w składzie jednej sztafety. 

 

Każdy zespół sztafetowy składa się z czterech zawodników/zawodniczek. 
 

Styl dowolny 

- wszystkie kategorie wiekowe 
Styl grzbietow y 

- wszystkie kategorie wiekowe 
Styl klasyczny 

- wszystkie kategorie wiekowe 
Sztafety 

- kategorie wiekowe, jak w pkt. 5 D 
 
 
7. Punktacja zawodów 

Na zawodach będzie prowadzona punktacja zespołowa: miejsce 1 - 7 pkt za konkursy indywidualne, 
14 pkt za sztafetę miejsce 2 - 5 pkt za konkursy indywidualne, 10 pkt za sztafetę miejsce 3 - 4 pkt za konkursy 

indywidualne, 8 pkt za sztafetę miejsce 4 - 3 pkt za konkursy indywidualne, 6 pkt za sztafetę miejsce 5 - 2 pkt 
za konkursy indywidualne, 4 pkt za sztafetę miejsce 6 - 1 pkt za konkursy indywidualne, 2 pkt za sztafetę 



 

 
8. Odznaczenia 

Otrzymają: 
a) drużyna, która uzyska największą ilość punktów otrzyma puchar klasyfikacji drużynowej 
b) zwycięzcy (pierwsze trzy miejsca) w poszczególnych stylach pływackich i kategoriach otrzymają dyplomy i 
medale. 

 
 

 
9. Zgłoszenia 

 
9.1. Zgłoszenia drużyn w postaci listy startowej można składać wyłącznie drogą elektroniczną -  
e-mailem na adres ofs@tlen.pl do dnia 15.03.2016 r. do godz. 15:00. 
Formularz listy startowej znajduje się na stronie www.ofs.org.pl 
– należy go prawidłowo wypełnić podając wszystkie wymagane w nim dane i wysłać w postaci załącznika. 

Formularz jest w formacie .xls (Ms Excel), alternatywnie dopuszczalne jest wysłanie listy zawodników drużyny w 
postaci pliku notatnika .txt. WAŻNE: w pliku .txt należy podać kolejno pełną nazwę drużyny, imię i nazwisko/imiona i 
nazwiska opiekuna/opiekunów, numer telefonu kontaktowego oraz nazwiska i imiona zawodników (w kolejności 
NAZWISKO IMIĘ) w kolumnie z podziałem na płeć (kobiety i mężczyźni w osobnych kolumnach) – wzorcowy plik 
znajduje się na stronie j/w. 

 

Zgłoszenia dokonane w inny sposób są nieważne i nie będą honorowane. 
Po w/w terminie zgłoszenia drużynowe nie będą przyjmowane. 

 
9.2. Zgłoszenia zawodników indywidualnych można składać drogą elektroniczną na stronie 
www.ofs.org.pl w dziale IMPREZY I ZAPISY w odpowiednim formularzu zapisów  
do dnia 15.03.2016 r. do godz. 15:00. 
Zgłoszenia zawodników indywidualnych przyjmowane będą ponadto w dniu zawodów w biurze 
zawodów najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów. 

 
 

Zgłoszenia dokonane w w/w sposób są ostateczne. 

Niedopuszczalne jest uzupełnianie list zawodników (w tym: dopisywanie lub zamiana zawodników) 

po tym terminie. Próby dokonywania takich zmian po tym terminie nie będą uwzględniane. 
Udział zawodników drużyny w zawodach niezgodnie z listą startową i wpisanymi na niej osobami skutkować będzie 
dyskwalifikacją drużyny. Kontrola zgodności kart startowych ze zgłoszonymi listami uczestników odbywać się 
będzie w biurze zawodów po ukończonych konkurencjach i przed ogłoszeniem wyników zawodów. 
Wszelkie karty startowe niezgodne ze zgłoszonymi listami uczestników będą odrzucane, 
zawodnicy wykluczani a drużyny mogą zostać zdyskwalifikowane. 

 
Zgłoszenia po tym terminie, niepoprawne w ypisanie bądź brak kart startow ych złożonych najpóźniej na 

30 minut przed rozpoczęciem zawodów w biurze zawodów spowoduje niedopuszczenie zawodnika do 
zawodów. 

 
Bardzo ważne!!! 

Kierownik ekipy (opiekun/rodzic) dostarcza w dniu zawodów wypełnione indywidualne karty 
startowe zawodników (jedna karta = jeden start/bieg) 
i składa je najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów w biurze zawodów. 

 

Na basenie obowiązkowe są czepki i obuwie zastępcze (klapki). 
 
 
10. Ubezpieczenie 

Uczestników zawodów ubezpiecza kierownik i opiekun drużyny, do której należy zawodnik. 
W przypadku startu zawodników indywidualnych zawodnika ubezpiecza jego rodzic lub opiekun prawny. 

Podpis kierownika i opiekuna drużyny na liście startowej oraz podpis rodzica zawodnika lub opiekuna prawnego 
na liście startowej oznacza złożenie oświadczenia o ubezpieczeniu zawodnika. 
Karty startowe bez podpisów kierownika i opiekuna drużyny lub rodzica zawodnika lub opiekuna prawnego nie 
będą przyjmowane. 
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13. Postanowienia końcowe 
W sprawach spornych nie ujętych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny 
zawodów. 

 
 
14. Odpowiedzialność 
Za zdrowie i bezpieczeństwo zawodników poszczególnych drużyn odpowiada opiekun drużyny. 

 

 
15. Odpłatność 
Udział i start w zawodach jest płatny – w wysokości 5 zł od jednego zawodnika/zawodniczki. 

Wpłaty należy uiścić w biurze kierownika zawodów w godz. 8:00-8:30. 

Wpłat dokonuje – za daną drużynę kierownik (opiekun) drużyny, za zawodników indywidualnych – 
rodzice/opiekunowie prawni. 

Brak uiszczenia w/w wpłaty za zawodnika/drużynę w w/w trybie i terminie skutkować będzie niedopuszczeniem 
zawodnika/zawodniczki/drużyny do udziału w zawodach. 


