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Regulamin zawodów pływackich „Dzień Sportu – MAZOVIA 2021” Błonie 

 

1. Termin i miejsce zawodów: 

a) Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu, ul. Grodziska 1 

b) 8.10.2021 (piątek), godzina 9.00-12.30 

 

Zawody mają charakter amatorski z własną komisją sędziowską. 

 

2. Organizator: 

Stowarzyszenie Gmin Zachodnich Mazowsza” MAZOVIA”, Gmina Błonie, Centrum Sportu                        

i Rekreacji w Błoniu 

 

3. Dane basenu sportowego, na którym odbywają się zawody: 

a) długość – 25m 

b) 6 torów 

c) temperatura wody ok. 27 stopni C 

 

4. Cel zawodów: 

a) doskonalenie umiejętności pływackich wśród dzieci i młodzieży, 

b) propagowanie pływania, jako czynnej formy spędzania wolnego czasu, 

c) umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w rywalizacji sportowej, 

d) przegląd umiejętności pływackich wśród dzieci i młodzieży w celu wyłonienia talentów 

pływackich. 

e) integracja dzieci i młodzieży  

 

5. Uczestnictwo: 

Uczestnikami zawodów mogą być uczniowie ze szkół podstawowych klas 3-6 stanowiących 

reprezentacje Gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gmin Zachodnich „ Mazovia”. 

Zawodnicy mają prawo startu indywidualnego tylko w jednej kategorii wiekowej oraz startu                       

w sztafecie, wykluczony jest start zawodników klas starszych w danej kategorii. Każda drużyna 

posiada swojego opiekuna. Opiekunem drużyny może być nauczyciel szkoły/sekcji pływackiej lub 

rodzic upoważniony przez daną Gminę. 

 

Reprezentacje danej Gminy zgłasza szkoła lub osoba wyznaczona przez gminę do 01.10.2021 

(piątek). 

Zgłoszenia należy przysłać na adres e-mail:  centrumsportu@blonie.pl – w tytule wiadomości 

wpisując : Zawody pływackie „Mazovia 2021” w załączeniu karta zgłoszenia drużyny, poniżej 

przykład jej wypełnienia.  

 

Zgłoszenia w tabeli (przykład): 

Gmina………………. 

l.p. Imię i nazwisko Kategoria wiekowa Konkurencje 

1. Jan Kowalski Klasa 3 Dystans 25m indywidualnie i sztafeta 

2.    
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a) każda drużyna posiada swojego opiekuna, 

b) uczestnicy zawodów wchodzą na obiekt z opiekunem. 

 

6. Style, konkurencje, kategorie wiekowe: 

 

W każdej kategorii wiekowej indywidualnie startują: 2 dziewczynki i 2 chłopców. 

 

Kategorie wiekowe: 

I kategoria – klasa 3 

Dystans 25m stylem dowolnym 

II kategoria – klasa 4 

Dystans 25m stylem dowolnym 

III kategoria – klasa 5 

Dystans 50m stylem dowolnym 

IV kategoria – klasa 6 

Dystans 50m stylem dowolnym 

Dopuszcza się zmianę stylu pływackiego podczas pokonywania dystansu. 

 

W sztafetach startują w stylu dowolnym dziewczynka i chłopiec, reprezentujący wszystkie grupy 

wiekowe:  

pierwsza zmiana reprezentanci klasy 3 – dystans 25m (dziewczynka + chłopiec) 

druga zmiana reprezentanci klasy 4 – dystans 25m (dziewczynka + chłopiec) 

trzecia zmiana reprezentanci klasy 5 – dystans 50m (dziewczynka + chłopiec) 

czwarta zmiana reprezentanci klasy 6 – dystans 50m (dziewczynka + chłopiec) 

 

7. Komisja sędziowska: 

 

- Koordynator zawodów pływackich : Andrzej Kowalski ( akowalski@cs.blonie.pl) tel. 882 756 720. 

 

Sędzia główny zawodów -  Andrzej Kowalski  

 

8. Zasady rozgrywania konkurencji: 

a) wszystkie konkurencje indywidualne rozgrywane są seriami na czas osobno dla dziewcząt  

i chłopców, 

b) w sztafecie biorą udział zawodnicy - 1 chłopiec i 1 dziewczynka z klas (3,4,5 i 6) 

c) zawodnicy startują z wody lub ze słupka, 

d) wszystkie starty będą się odbywać z pomiarem czasu, o zajęciu danego miejsca decyduje 

uzyskany czas, 

e) w przypadku takiego samego czasu przyznaje się miejsca równorzędne, 

f) zabronione jest przeszkadzanie innemu zawodnikowi oraz używanie akcesoriów lub ubioru, które 

pomagałyby zwiększyć szybkość lub wytrzymałość np. płetwy, łapki itp. 

 

9. Zasady punktacji: 

 

Wszystkie starty odbędą się z pomiarem czasu, w ten sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy                           

w poszczególnych kategoriach wiekowych w konkurencjach indywidualnych oraz w sztafetach. 

Wyniki zawodników startujących indywidualnie w danej kategorii wiekowej  oraz wynik  sztafet 

będzie zapisany na koncie reprezentowanej przez zawodników Gminy w celu ustalenia miejsc                    

w punktacji drużynowej: 

 

- INDYWIDUALNIE 

I miejsce  - 8 pkt. 
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II miejsce – 6 pkt. 

III miejsce - 4 pkt. 

IV miejsce – 2 pkt. 

V  miejsce -  1 pkt. 

VI miejsce i dalsze -0 pkt. 

 

- SZTAFETY 

I miejsce     -   12 pkt. 

II miejsce    -   10 pkt. 

III miejsce   -     8 pkt. 

IV miejsce   -     6 pkt. 

V  miejsce   -      5 pkt. 

VI miejsce  -      4 pkt. 

VII miejsce -      3 pkt.       

 

10.  Nagrody: 

 

Konkurencje indywidualne: 

dla zawodników w konkurencji dziewcząt i chłopców w każdym roczniku, 

- medale za zdobycie 1,2 i 3 miejsca. 

 

Sztafety: 

-medale dla zawodników reprezentujących Gminę za zdobycie 1,2 i 3 miejsca. 

-puchary dla drużyn reprezentujących Gminę za zdobycie 1,2 i 3 miejsca. 

 

Upominki dla wszystkich uczestników zawodów. 

 

 

9. Program zawodów: 

 

godz. 8.45 – przyjazd zespołów,  

godz. 9.00 - odprawa techniczna zawodów (opiekunowie),  

godz. 9.30 – otwarcie zawodów w Hali sportowej, 

godz. 9.45 - zbiórka zawodników w holu wejściowym i przejście zawodników na obiekt pływacki,  

godz. 9.50 - rozgrzewka, 

godz. 10.05 – rozpoczęcie zawodów,  

ok. godz. 12:30 zakończenie zawodów w Hali sportowej, wręczenie pucharów, medali. 

-poczęstunek 

 

10. Postanowienia końcowe: 

a) organizator nie ponosi odpowiedzialności na rzeczy zagubione i pozostawione na terenie obiektu 

b) po dokonaniu zgłoszenia do zawodów nie będą możliwe jakiekolwiek zmiany dotyczące startów 

zawodników: dopisywanie, zamiana itd., 

c) ubezpieczenie zawodników leży po stronie zgłaszających, 

d) zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu, 

e) komisję sędziowską powołują Organizatorzy, 

f) na basenie obowiązują stroje zgodne z Regulaminem pływalni Centrum Sportu, 

g) w sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator zawodów, 

h) opiekunowie odpowiadają za pobrane klucze do szafek zawodników oraz porządek w szatniach,  

z których korzystają podopieczni. Opiekują się swoimi zawodnikami przez cały okres od momentu 

ich wejścia na obiekt, w czasie trwania zawodów, aż do momentu ich wyjścia poza teren Centrum 

Sportu. 
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