
ZAWODY DLA UCZESTNIKÓW NAUKI
PŁYWANIA 

„PŁYWACKI CHALLENGE 2022”

REGULAMIN

Uczestnicy indywidualni i sztafety rodzinne

1. Cele zawodów

Popularyzacja  systemu  nauczania  oraz  sprawdzenie  zdobytych  umiejętności

poprzez  udział  we współzawodnictwie uczestników pozaszkolnych kursów nauki

pływania  na  terenie  Pływalni  Miejskiej  CHWIAŁKA.  Wspólne  uczestnictwo

w zawodach dzieci i rodziców w sztafetach rodzinnych.

2. Organizatorzy

POSiR oddział pływalnia CHWIAŁKA

3. Data i miejsce zawodów  

05.06.2022 r. – start godz. 09.00 Pływalnia CHWIAŁKA, ul. Jana Spychalskiego 34

Basen 25x12,5 metrów, 6 torów, pomiar czasu ręczny, temp. wody 27-28 st. C

4. Zgłoszenia:

Do zawodów przystąpić może dziecko, które uczestniczy/uczestniczyło w grupowej nauce

pływania organizowanej przez Pływalnię Miejską CHWIAŁKA w roku szkolnym 2021/2022.

Kategoria startowa jest równoznaczna z nazwą grupy, w której uczestnik aktualnie odbywa

kurs nauki pływania (Rybki, Foczki, Rekinki, Delfinki, Orki). Uczestnik, który w ciągu roku

szkolnego przerwał naukę, może wystartować w kategorii równoznacznej z nazwą grupy,

w jakiej odbył ostatnie zajęcia.



W przypadku startu w sztafetach rodzinnych, klasyfikacji do grupy startowej dokonuje się

również na podstawie grup, do których uczęszczają startujący

W celu zgłoszenia dziecka/sztafety do startu w zawodach należy:

• Pobrać  ze  strony  internetowej  lub  z  kasy  pływalni  formularz  zgłoszeniowy  dla

uczestników indywidualnych i sztafet).

• Wypełniony formularz należy dostarczyć do pływalni.

• Należy uiścić opłatę za uczestnictwo

• Liczba uczestniczących jest ograniczona, ze względu na czas trwania zawodów.

• Uczestnicy będą kwalifikowani wg kolejności zgłoszeń.

Zgłoszenia będą przyjmowane w dniach 23-27 maja w Punkcie Zapisów Pływalni

Miejskiej Chwiałka

5. Konkurencje

a) Rybki,  Foczki  i  Rekinki  (początkująca  i  kontynuacja)–  25  m  stylem

dowolnym (I blok zawodów)

b) Delfinki i Orki (średnio-zaawansowana i zaawansowana)– 50 m stylem

dowolnym (II blok zawodów)

c) Sztafety:

• A. Rodzic + dziecko z grup I bloku 2x25 m

• B. Rodzic + dziecko z grup II bloku 2x25 m

a.) Start następuje od strony słupka startowego. Osobą rozpoczynającą jest rodzic  

b.) Wśród dzieci z kategorii  A dopuszcza się możliwość użycia sprzętu pływackiego

typu makaron, deska

c.) Sztafety A rozgrywane są osobno dla każdej z grup I bloku zawodów

6. Nagrody

Puchar dla pierwszego miejsca w każdej kategorii startowej, medale i upominki dla



każdego uczestnika

7. Opłaty

10 zł – kategorie indywidualne

20 zł – sztafeta (dziecko i opiekun)

W przypadku uczestnictwa dziecka w kategorii indywidualnej i w sztafecie opłata za

dziecko pobierana jest tylko jeden raz tj. 20 zł

7. Ramowy program zawodów ogłoszony zostanie po zamknięciu zgłoszeń

8. Sportowa dyscyplina w czasie Mistrzostw:

W czasie trwania całych Zawodów wszystkich obowiązuje zachowanie sportowej

dyscypliny i przestrzegania zasad  fair-play oraz bezwzględne stosowanie się do

poleceń organizatorów.


