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REGULAMIN 

zawodów pływackich dla Szkół Podstawowych 

I. TERMIN i MIEJSCE 
- Pływalnia Miejska „Kasztelanka” 01 grudnia 2021 r. godz. 1000 

II. ORGANIZATOR 
-  Gmina Międzyrzecz 

- Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 

III. CEL ZAWODÓW 
- popularyzacja pływania, jako czynnej formy uprawiania rekreacji sportowej  

   i  spędzenia czasu wolnego 

- umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływacki  

- przegląd umiejętności pływackich w celu wyławiania talentów wśród dzieci  

   Gminy Międzyrzecz 

IV. UCZESTNICY 
- dzieci startują w poszczególnych rocznikach: 

* klasy I – rocznik 2014 

* klasy II – rocznik 2013 

* klasy III – rocznik 2012 

* klasy IV – rocznik 2011 

* klasy V – rocznik 2010 

* klasy VI – rocznik 2009 

* klasy VII – rocznik 2008 

* klasy VIII – rocznik 2007 

Uwaga !!! W przypadku problemów kadrowych zawodnik młodszy może wystartować w 

konkurencji z grupą starszych. Np. 4 klasista z klasami wyższymi 5,6,7 lub 8. 
 

- w zawodach mogą wystartować reprezentacje Szkół Podstawowych z terenu  

   Gminy Międzyrzecz (po dwóch zawodników i dwie zawodniczki w każdej  

   kategorii wiekowej tj. 2 chłopców i 2 dziewczynki klasy I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII),  

   - zawodnik ma prawo startu w jednej konkurencji (dotyczy również kategorii  

   wiekowych) i dodatkowo w sztafecie. 
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V. ZGŁOSZENIA REPREZENTACJI 
- Zgłoszenia Szkół do zawodów dokonuje się w kasie pływalni do dnia  

     29 listopada ( imienne listy uczestników) możliwe korekty przed zawodami.  

VI. KONKURENCJE i KATEGORIE 

 

1. 25m stylem dowolny dziewcząt -  klasy I i II szkół podstawowych 

2. 25m stylem dowolny chłopców -  klasy I i II szkół podstawowych 

3. 25m stylem grzbietowym dziewcząt -  klasy III i IV szkół podstawowych 

4. 25m stylem grzbietowym chłopców - klasy III i IV szkół podstawowych 

5. 25m stylem dowolnym dziewcząt  klasy -  III i IV szkół podstawowych 

6. 25m stylem dowolnym chłopców  klasy -  III i IV szkół podstawowych 

7. 50m stylem grzbietowym dziewcząt - klasy V,VI,VII i VIII szkół podstawowych 

8. 50m stylem grzbietowym chłopców klasy -  V,VI,VII i VIII szkół podstawowych 

9. 50m stylem dowolnym dziewcząt klasy -  V,VI,VII i VIII szkół podstawowych 

10. 50m stylem dowolnym chłopców klasy -  V,VI,VII i VIII szkół podstawowych 

11. Sztafeta mieszana 4x25m (2 dziewczynki i 2 chłopców) styl dowolny. 

VII. KOMISJA SĘDZIOWSKA 
W skład komisji sędziowskiej wchodzą pracownicy MOSiW oraz nauczyciele wychowania 

fizycznego w szkołach. 

Grupę medyczną stanowią ratownicy WOPR  

VIII. NAGRODY 
- za zajęcie trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii pamiątkowe medale 

IX. PROGRAM ZAWODÓW 
1015 rozpoczęcie start od najmłodszej grupy wiekowej (Klasy I) w kolejności dziewczęta 

następnie chłopcy. 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny zawodów 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi. 

Szkoła zgłaszająca ucznia do uczestnictwa w zawadach sportowych posiada zgodę 
zgłaszanego   ucznia   na   przetwarzania   danych   osobowych   oraz   wykorzystanie 
wizerunku   w   celu   i   w   związku   z   organizacją   i   przeprowadzeniem   zawodów 
sportowych. 

ORGANIZATOR 
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