
SKOCZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 
43-430 SKOCZÓW UL. GÓRECKA 2A 

tel./fax 33 8531820; NIP 548-22-75-056; REGON 072344717 
 

REGULAMIN   

Mikołajkowe Zawody Pływackie 

„MIKOŁAJKI 2018” 

 

ORGANIZATOR: 

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji – ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów 

 

WSPÓŁORGANIZATOR: 

Szkółka pływacka: SwimSport. 

 

MIEJSCE  I  TERMIN: 

1. 08.12.2018r  – Kryta Pływalnia „DELFIN” w Skoczowie. 

2. I Blok – zawodnicy w przedziale 7 do 10 lat  – Zbiórka zawodników godz. 8:00. 

3. Rozpoczęcie zawodów godz. 8:30. 

4. II Blok – zawodnicy w przedziale 11 do 18 lat – Zbiórka zawodników godz. 10:30. 

5. Rozpoczęcie zawodów godz. 11:30. 

 

CEL ZAWODÓW: 

1. Doskonalenie umiejętności pływackich wśród dzieci i młodzieży, 

2. Propagowania pływania jako formy spędzania wolnego czasu i aktywnego wypoczynku, 

3. Skierowanie zainteresowania młodzieży na sport, kulturę fizyczną i rekreację, 

4. Zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach nauki i doskonalenia pływania w Krytej Pływalni 

„DELFIN” w Skoczowie. 

5. Pozyskiwanie klientów poprzez promowanie i reklamę usług związanych z działalnością Krytej Pływalni 

„DELFIN”. 

 

DANE TECHNICZNE BASENU SPORTOWEGO W PŁYWALNI: 

1. Długość: 25m, 

2. Ilość torów: 6, 

3. Temperatura wody: 290C, 

4. Pomiar czasu: elektroniczny, 

5. Zawody będą prowadzone seriami, 

6. Podczas rozgrzewki wyznacza się wyłącznie tor 1 i 2. 

 

UCZESTNICTWO: 

1. Zawody pływackie mają charakter otwarty i są adresowane do dorosłych i młodzieży. 

2. Uczestnikami zawodów mogą być wyłącznie osoby niezrzeszone w pływackich klubach sportowych: 

a. Osoby zgłoszone indywidualnie, (osoba indywidualna zgłasza się do zawodów w kasie biletowej w 

Krytej Pływalni „DELFIN” w Skoczowie i obowiązkowo wypełnienia formularz zgłoszenia –dostępny 

w kasie). 

b. Osoby zgłoszone przez opiekuna lub instruktora, 

3. Zgłoszeni zawodnicy mogą startować maksymalnie w dwóch konkurencjach w swojej grupie wiekowej. 

 

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW: 

1. Termin zgłoszeń upływa z dniem 06 grudnia 2018r, o godz. 22.00. 

2. Zapisy osób indywidualnych w kasie biletowej w Krytej Pływalni „DELFIN” w Skoczowie wraz z opłatą 

startową w wysokości 10 zł. Na formularzu zgłoszenia należy podać: Imię i Nazwisko, rocznik, płeć oraz 

konkurencję i czas orientacyjny. 

3. Zbiorczych zgłoszeń zawodników dokonuje instruktor lub opiekun szkółki pływackiej. Instruktor lub 

opiekun może zgłosić maksymalnie 25 zawodników w jednym bloku startowym. 

4. Instruktor lub osoba zgłaszająca zawodników zobowiązana jest do złożenia oświadczenia opiekuna grupy 

(wzór oświadczenia zgody w załączniku nr 1). 
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5. Warunkiem uczestnictwa zawodników zgłoszonych przez instruktora lub opiekuna jest dokonanie opłaty 

startowej w wysokości 10 zł od zawodnika. 

 

GRUPY  WIEKOWE: 

 

I Grupa – zawodnicy w przedziale od 7 do 10 lat 

Blok I – rozgrzewka 8:15; zawody 8:30 

1.1 25m dowolny   1.2  25m dowolny 

1.3 25m grzbietowy  1.4  25m dowolny 

1.5  25m klasyczny  1.6  25m klasyczny 

1.7 25m motylek   1.8 25m motylek 

1.9 50m dowolny   2.0  50m dowolny 

2.1  sztafeta 4x50m 

 

II Grupa – zawodnicy w przedziale od 11 do 18 lat 

Blok II rozgrzewka 11:00; zawody 11:30 

2.1 50m dowolny   2.2  50m dowolny 

2.3 25m motylek   2.4  25m motylek 

2.5  50m motylek   2.6  50m motylek 

2.7 50m klasyczny  2.8 50m klasyczny 

2.9 100m dowolny  3.0  100m dowolny 

3.1 sztafeta 4x50m 
 

NAGRODY DLA ZAWODNIKÓW: 

1. Pierwszych trzech zawodników w każdej kategorii wiekowej i w każdym stylu pływackim otrzymuje 

dyplom oraz medal. 

2. Dyplomy do szóstego miejsca. 

3. Puchary dla trzech najlepszych sztafet. 

4. Wszyscy zgłoszeni zawodnicy otrzymają coś słodkiego. 

 

BEZPIECZEŃSTWO: 

1. Na hali basenowej w trakcie zawodów może jednocześnie przebywać maksymalnie 220 osób w tym 180 

zawodników w jednym bloku startowym. 

2. Za porządek i ład w trakcie zawodów, są odpowiedzialni Instruktorzy i osoby wyznaczone do opieki. Łączna 

ilość opiekunów nie może przekraczać 40 osób. 

3. Podczas zawodów pływackich, pełniący dyżur Ratownicy Krytej Pływalni „DELFIN”, prowadzą czynności 

zgodnie ze swoimi obowiązkami służbowymi. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Indywidualne ubezpieczenie NW pozostawia się do uznania uczestnika  

2. Organizator nie zapewnia Uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub 

uczestnictwem Uczestnika w zawodach, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności, 

3. Wszystkie konkurencje rozgrywane są osobno dla dziewcząt i chłopców, 

4. Dodatkowo podczas zawodów pływackich, zawodników oraz osoby towarzyszące obowiązuje Regulamin 

Krytej Pływalni „DELFIN”, a w szczególności Regulamin korzystania z Basenu, 

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

zawodników; dopisywanie, zamiana itp., 

6. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego  regulaminu, 

7. Prowadzący zawody jest p. Jan Szczypka – menedżer sportu SOSiR. 

 

W sprawach spornych,  nie  ujętych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator 
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Załącznik nr 1 

 

OŚWIADCZENIE Instruktora lub Opiekuna grupy 

 

Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia regulaminu  Mikołajkowych Zawodów Pływackich w Skoczowie 

oraz, że powierzonymi osobami będę się opiekował w dniu 08.12.2018r. do zakończenia zawodów. 

Jednocześnie oświadczam, iż posiadam oświadczenia zawodników na udział w zawodach pływackich w dniu 

08.12.2018r. 

Czytelny podpis opiekuna wraz z podaniem nazwy firmy 

 

 

…………………………………………………………………………………………………. 


