
 
IX OTWARTE MISTRZOSTWA W PŁYWANIU

"JUŻ PŁYWAM" 
O PUCHAR  WÓJTA GMINY ZABIERZÓW


1. Miejsce zawodów: Kryta Pływalnia OSR Zabierzów, 32-080 Zabierzów, ul. Kolejowa 15
2. Termin zawodów:  02 czerwca 2012 (sobota) godz. 10.00, 9.30 rozgrzewka.
3. Organizatorzy zawodów:                                   

• Uczniowski Klub Plywacki Kmita Zabierzów
• Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny w Zabierzowie
• Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

4. Patronat nad zawodami: 
          Wójt Gminy Zabierzów

5. Kierownictwo zawodów:
• Artur Czerwiec
• Janina Wilkosz
• Dariusz Osolinski
• Grzegorz Mytnik

6. Zasady uczestnictwa:
• W zawodach mogą uczestniczyć tylko zawodnicy niezrzeszeni- nie posiadający licencji sportowej 

zgłoszeni przez szkoły z Gminy Zabierzów lub zaproszone szkółki pływackie.
• Wpisowe za zawodnika zgłaszanego przez ekipy zewnetrzne wynosi 20,00 zł i winno być 

uregulowane w dniu zawodów przy rejestracji zawodników. 
Brak wpisowego stanowi podstawę do niedopuszczenia zawodnika do startu.

• Wszyscy zgłoszeni uczniowie muszą posiadać aktualne badania lekarskie oraz pisemną zgodę 
rodziców na udział w zawodach.

• W zawodach nie mogą brać udziału uczniowie będący czynnymi zawodnikami sekcji pływackich
• Nauczyciel lub opiekun zgłaszający dzieci do zawodów jest odpowiedzialny za sprawdzenie ich 

umiejętności pływackich.
• ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE LIMITOWANIE ILOŚCI ZAWODNIKÓW.
• W pierwszej kolejności do startu w zawodach bedą dopuszczane dzieci z gminy Zabierzow

7. Zasady finansowania: koszty organizacyjne zawodów pokrywają organizatorzy
8. Regulamin zawodów: 

• zawody będą rozegrane seriami na czas w podziale na kategorie wiekowe, zgodnie z przepisami 
FINA i PZP,

• każdy zawodnik ma prawo startować max. w dwóch konkurencjach indywidualnych oraz sztafecie 
rodzinnej

• start będzie się odbywał skokiem do wody na główkę lub na nogi,
• w sprawach nie  objętych regulaminem decyzje podejmuje Organizator

9. Kategorie wiekowe:
Lp Klasa Rocznik Płeć Dystans




10.   Kolejność konkurencji:
1. 25dowolnym
2. 50dowolnym
3. 25grzbietowym
4. 50 grzbietowym
5. 25klasycznym
6. 50klasycznym
7. Sztafeta rodzinna 2x 25m dowolnym ( rodzic plus dziecko)
                                                             

Kartę zgłoszeń (załączoną poniżej) należy przesłać do Obsługi informatycznej zawodów  e-mailem na 
adres:  zawody@swimart.pl, kopia do ukp@kmitazabierzow.eu lub faxem na nr 12 285 12 00 w. 77 lub 
12 285 11 54 w.27  najpóźniej do dnia 
                                            27 maja ( niedziela ) 2012r

             11.Nagrody:
• dla każdego uczestnika koszulka   
• dla zwycięzców dyplomy i medale- za miejsca I, II, III
• puchary dla najlepszych trzech szkół podstawowych za miejsca I,II,III – wygrywa ta szkoła, która 

zdobędzie największą liczbę punktów. 
• puchar dla najlepszego gimnazjum- wygrywa gimnazjum , które zdobędzie największą liczbę 

punktów. 
• losowanie nagrody niespodzianki wsród wszystkich startujących  (warunkiem otrzymania nagrody 

jest jej osobisty odbiór) 
12.  Program zawodów:

      9.00Rejestracja zawodników
    9 30   -      Odprawa techniczna z nauczycielami WF i  sędziami, rozgrzewka
      9.45 -      Uroczyste otwarcie zawodów
      1000 -      Rozpoczęcie zawodów
                          13.00-     Dekoracje
                          13.30-    Zakończenie zawodów 

1. I- 
młodsi 

2004 i 
młodsi

K/M 25 dow 
( dopuszcza sie 
użycie przyboru)

2. II 2003 K/M 25 
dow.

25 
grz.

3. III 2002 K/M 25 
dow.

25 
grz.

25 
klas

4. IV 2001 K/M 50 
dow.

50 
grz.

50 
klas

5. V 2000 K/M 50 
dow.

50 
grz.

50 
klas

6. VI 1999 K/M 50 
dow.

50 
grz.

50 
klas

7. Gimn
azjum

1998 i starsi K/M 50 
dow.

50 
grz.

50 
klas

8. Rodzi
nna

Open Mie
sza
na

2x 
25dow



13. Postanowienia końcowe: 
• na trybunach obowiązuje obuwie zamienne,
• opiekunowie dzieci odpowiedzialni są za dyscyplinę i porządek w czasie trwania zawodów.
• harmonogram godzinny zawodów zostanie potwierdzony w dniu 28.05.2012

                           INFORMACJE DODATKOWE: Artur Czerwiec  tel.509 536 643


