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

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

 

REGULAMIN 

„IV Otwarte Amatorskie Mistrzostwa Skoczowa w Pływaniu” 

w ramach kontynuacji projektu „Czas na sport!” 

 

 
ORGANIZATOR: 

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

 

WSPÓŁORGANIZATOR: 

Szkółka pływacka SwimSport. 

 

MIEJSCE i TERMIN: 

1. 21.04.2018r – Kryta Pływalnia „DELFIN” w Skoczowie. 

2. Odprawa sędziowska o godz. 8:00. 

3. I GRUPA – roczniki 2011 do 2008 oraz młodsi – zbiórka zawodników wejście na basen godz. 8:00,  Odprawa 

techniczna o godz. 7:45. Rozpływanie dla grup o godz. 8:00. Rozpoczęcie zawodów grupy I: godz. 8:30  

(zakończenie ok. 11:30, rozdanie medali i dyplomów). 

4. II GRUPA – roczniki od 2007 do 1998 oraz dorośli  – zbiórka zawodników wejście na basen godz. 11:30 

Rozpływanie o godz. 11:45. Rozpoczęcie zawodów grupy II: godz. 12:00 (zakończenie ok. 14:30, rozdanie 

medali i dyplomów). 

 

CEL ZAWODÓW: 

1. Doskonalenie umiejętności pływackich wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, 

2. Wyłonienie zwycięzców indywidualnych, 

3. Propagowanie pływania jako formy spędzania wolnego czasu i aktywnego wypoczynku, 

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

5. Promocja Gminy Skoczów, 

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

„DELFIN”. 

 

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW: 

1. Zgłoszenia indywidualne do zawodów należy dokonać w kasie biletowej Krytej Pływalni „DELFIN” do 

16 kwietnia 2018r. do godz. 22:00. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

2. Zgłoszenia grupowe do zawodów należy dokonać do 16 kwietnia 2018r. na adres zawody@delfincieszyn.pl 

 

UCZESTNICTWO: 

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

2. Prawo startu w zawodach mają wszystkie osoby nie posiadające licencji Polskiego Związku Pływackiego oraz 

nie będący uczniami szkół sportowych i zawodnikami klubów pływackich na licencji PZP. Zawodnik ma 

prawo startować w dwóch konkurencjach indywidualnych i jednej sztafecie. Dla zawodników zrzeszonych w 

przeszłości w Polskim Związku Pływackim karencja wynosi 3 lata. Każdy zespół może wystawić 

maksymalnie 20 zawodników w każdym bloku. 

3. Zgłoszenia do zawodów mogą być dokonane: 

a. indywidualnie, 

b. poprzez opiekuna, 

c. poprzez instruktora, 

4. Osoba indywidualna zgłaszająca się do zawodów obowiązkowo wypełnienia formularz zgłoszenia (formularz 

zgłoszenia część A). Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów 

prawnych (formularz zgłoszenia część B). 

5. Formularz zgłoszenia dostępny będzie w kasie biletowej Krytej Pływalni „DELFIN”. Druki można także 

pobrać ze strony www.basendelfin.pl. 
6. Zgłoszeni zawodnicy mogą startować maksymalnie w dwóch konkurencjach. 

7. W przypadku zgłoszenia zawodników przez instruktora lub opiekuna będą wymagane oświadczenia 

instruktora. (załącznik nr 1). 

8. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia limitu zgłoszeń startujących zawodników. 

http://www.basendelfin.pl/


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

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

9. Organizator ustala limit zawodników startujących do 180 zawodników w każdym bloku startowym. Decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

 

GRUPY  WIEKOWE: 

I Blok: 

Rocznik: 2011 – (25m styl dowolnym, 25m styl klasyczny 25 m styl grzbietowy), 

Rocznik: 2010 – (50 m styl dowolny, 25m styl klasyczny 25 m styl grzbietowy), 

Rocznik: 2009 – (50m styl dowolny, 50m styl klasyczny 25 m styl motylkowy), 

Rocznik: 2008 – (50m styl dowolny, 50m styl klasyczny 25 m styl motylkowy), 

Sztafeta 4x50 stylem dowolnym (2 chłopców 2 dziewczyny) rocznik 2011-2008, 

Sztafeta rodzinna 2x25 m stylem dowolnym. 

  

II Blok: 

Rocznik: 2007 – (50 m styl dowolny, 50m styl klasyczny 50 m styl motylkowy), 

Rocznik: 2006 – (100m styl dowolny, 50m styl klasyczny 50 m styl motylkowy), 

Rocznik: 2005  –  (100m styl dowolny, 50m styl klasyczny 50 m styl motylkowy), 

Rocznik: 2004 - 2003 – (100m styl dowolny, 50m styl klasyczny 50 m styl motylkowy), 

Rocznik: 2002 - 1988 – (100m styl dowolny, 50m styl klasyczny 50 m stylem motylkowym), 

Rocznik: dorośli – (50 m styl dowolny, 50m styl klasyczny), 

Sztafeta 4x50 stylem dowolnym (2 chłopców 2 dziewczyny) rocznik 2007-2005, 

Sztafeta 4X 50 m stylem dowolnym ( 2 chłopców 2 dziewczyny) rocznik 2004-1998, 

Sztafeta rodzinna 2x25 m stylem dowolnym ( rodzic+ dziecko). 

  

KONKURENCJE DODATKOWE   

Każda szkółka może wystawić max dwie sztafety w każdym bloku.   

Sztafeta rodzinna będzie organizowana dla każdej grupy po zakończeniu startów indywidualnych.  

W sztafecie może wziąć udział dziecko z rodzicem (mama, tata). Każdy zawodnik ma do przepłynięcia 25 m stylem 

dowolnym. 

 

NAGRODY DLA ZAWODNIKÓW: 

1. Medale i dyplomy za pierwsze trzy miejsca. 

2. Dyplomy do szóstego miejsca. 

3. Puchar dla trzech najlepszych sztafet. 

 

BEZPIECZEŃSTWO: 

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

zawodników w jednej grupie startowej. 

2. 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. 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. Uczestnik wyraża zgodę na udział w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością 

niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru zawodów. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do korekty programu czasowego zawodów. 

9. W sprawach spornych, nie ujętych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator. 
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Załącznik nr 1 

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA GRUPY 

Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu „IV Otwarte Amatorskie Mistrzostwa 

Skoczowa w Pływaniu ” oraz że zgłoszonymi przeze mnie do zawodów osobami będę się opiekował w 

czasie zawodów. Oświadczam, że posiadam odpowiednie zgody rodziców (opiekunów prawnych) 

zgłoszonych zawodników na uczestnictwo w zawodach. 

 

Zgłaszam do zawodów - ………………………………..ilość zawodników. 
 

 

 

 

…………………………………………………………… 
Czytelny podpis opiekuna wraz z podaniem nazwy firmy 

 

 


