
 
ZAWODY  PŁYWACKIE O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA MYSZKOWA 
W KATEGORIACH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH/GIMNAZJALNYCH I OPEN 

 
 

1. CEL I ZAŁOŻENIA SPORTOWE IMPREZY 
Popularyzacja pływania wśród społeczności lokalnej w każdym wieku. Sprawdzenie swoich umiejętności pływackich.-  Sportowa rywalizacja  

z rówieśnikami. Wyłonienie najlepszego pływaka w poszczególnych kategoriach wiekowych. Aktywna forma spędzania czasu wolnego. 

2. ORGANIZATOR 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myszkowie. 

 

3. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW  
Pływalnia Kryta przy Miejskim Ośrodku Sportu i  Rekreacji w Myszkowie. 

Zawody w pływaniu o Puchar Burmistrza miasta Myszkowa p. Włodzimierza Żaka  odbędą się 26 Listopada 

Zawody trwają od godz. 08.00 do godz. 14.30. 

 

4. ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH  
W Zawodach udział może wziąć każdy kto uważa, że jego stan zdrowia jest ogólnie dobry 

Uczestnicy którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą dostarczyć organizatorom pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego . 

Uczestnicy poniżej 12 roku życia biorą udział w zawodach w obecności pełnoletniego opiekuna. Wszyscy uczestnicy w dniu zawodów zobowiązani są do 

podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem ZAWODÓW, regulaminami obowiązującymi na terenie  MOSiR-u Myszków Wszyscy uczestnicy 

w dniu zawodów zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich imion, nazwisk  i 

wizerunku wyłącznie  do celów promujących zawody .Organizator zobowiązuje się, iż dane uczestników nie będą wykorzystywane w żaden inny sposób niż 

opisany powyżej. Zawodnicy w dniu zawodów zgłaszają się do sędziego, dokonują weryfikacji kategorii wiekowej na podstawie legitymacji i biorą udział w 

zawodach na wyznaczonym torze. Pomiar czasu dokonywany będzie stoperem ręcznym. Podczas próby pływackiej zawodnik nie może: zatrzymać się, 

zmienić stylu, pomagać sobie sprzętem pływackim (deska, płetwy, makaron), pomagać sobie  poprzez trzymanie ściany przelewowej lub liny. W przypadku 

stwierdzenia złamania powyższych zasad zawodnik zostanie zdyskwalifikowany, a jego czas nie  będzie weryfikowany. Zawodnik może startować w 2 

konkurencjach. Każda sekcja wystawia max 20 uczestników. 

 
5. KATEGORIE  WIEKOWE, DYNSTANS 
UWAGA !!!!! LICZY SIĘ ROK URODZENIA DZIECKA Klasy I-II (2004-2003) /Klasy III-IV (2002–2001)/Klasy V-VI(2000-1999) it

Zawody rozegrane zostaną w kategorii KOBIET I MĘŻCZYZN. 

1) kategoria szkoła (podstawowa z legitymacją + opiekun 18 lat),  

a)klasy  I - II 

b) klasy III – IV 

c) klasy V – VI 

2)  kategoria 13-16 lat (gimnazjum z legitymacją), 

3) kat. OPEN w następujących przedziałach wiekowych:         

 a) Kobiet 

 b) Mężczyzn  



 
 

 

KATEGORIE ORAZ PROGRAM 
8:00 – 8:30 –weryfikacja zapisanych osób 

8:30 -9:00-rozgrzewka zawodników 

9:00-pierwsze starty od najmłodszych uczestników 

14:30- zakończenie zawodów oraz  

(godzina zakończenia może się zmienić ze względu na ilość osób startujących) 

 

 
I. KATEGORIA - (szkoły podstawowe) 

 25m styl grzbietowy dziewcząt klasy 

I-II 

 25m styl grzbietowy chłopców klasy 

I-II 

 25m styl klasyczny dziewcząt klasy 

I-II 

 25m styl klasyczny chłopców klasy 

I-II 

 25m styl dowolny dziewcząt  

klasy I-II 

 25m styl dowolny chłopców klasy I-

II 

 50m styl grzbietowy dziewcząt klasy 

III-IV 

 50m styl grzbietowy chłopców klasy 

III-IV 

 50m styl klasyczny dziewcząt klasy 

III-IV 

 50m styl klasyczny chłopców klasy 

III-IV 

 50m styl dowolny dziewcząt klasy 

III-IV 

 50m styl dowolny chłopców klasy 

III-IV 

 50m styl grzbietowy dziewcząt klasy 

V-VI 

 50m styl grzbietowy chłopców klasy 

V-VI 

 50m styl klasyczny dziewcząt klasy 

V-VI 

 50m styl klasyczny chłopców klasy 

V-VI 

 50m styl dowolny dziewcząt klasy 

V-VI 

 50m styl dowolny chłopców klasy 

       V-VI 

VI II. KATEGORIA – szkoły gimnazjalne 

 50m styl grzbietowy dziewcząt  

 50m styl grzbietowy chłopców  

 50m styl klasyczny dziewcząt  

 50m styl klasyczny chłopców  

 50m styl dowolny dziewcząt  

 50m styl dowolny chłopców  

III. KATEGORIA – OPEN 

 100 m styl dowolny kobiet  

 100 m  styl dowolny mężczyzn  

 200 m styl dowolny kobiet 

 200 m  styl dowolny mężczyzn 

 

6. PUNKTACJA ZAWODÓW PŁYWACKICH W MYSZKOWIE O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA MYSZKOWA (26.11.2011r) 
-  O kolejności miejsc decyduje uzyskany czas.    

      1 m-ce – 15 pkt., 2 m-ce – 13 pkt., 3 m-ce – 11 pkt.,  4 m-ce – 10 pkt., 5 m-ce – 9pkt. ,6 m-ce – 8 pkt.,   7 m-ce – 7 pkt.,  8 m-ce – 6 pkt.,   

      9 m-ce – 5 pkt.,  10 m-ce – 4 pkt.,  powyżej 10 m-ca 3 pkt. za udział w zawodach. 

 

7. NAGRODY  
    Medale i dyplom dla zawodników miejsc I – III  w kat. indywidualnej chłopców i dziewcząt. 

    W klasyfikacji drużynowej puchary i dyplomy I-III. 

 
 
 



 
9. ZGŁOSZENIA  
    Każda sekcja zobowiązana jest do przygotowania listy startowej swoich zawodników według proponowanego wzoru i przesłania go na adres mailowy       

    mosir_1@interia.pl  lub fax MOSIR 34/313-25-81 :Dodatkowe pytania prosimy kierować pod nr tel. 34 313-25-81 lub 517822283 P. Bulska Agnieszka,    

     509909819 P. Fajer Łukasz Zgłoszenia należy wysłać do : 24.11.2011/CZWARTEK 

 

Lp. Nazwisko i imię Rok ur./klasa Sekcja Konkurencja czas 

      

 

 

 

10. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA  
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie.  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora turnieju.  

Za rzeczy zgubione podczas zawodów organizator nie odpowiada. Wszystkie informacje dotyczące udziału w zawodach będzie można uzyskać na pływalni 

lub pod numerem telefonu: 34 313-25-81 lub 517822283 P. Bulska Agnieszka, 509909819 P. Fajer Łukasz. Regulamin zawodów będzie wywieszony na 

tablicy ogłoszeń przy kasie obok wejścia na basen, oraz będzie dostępny na stronie internetowej: www.mosirmyszkow.pl 

 

 
WSPÓŁORGANIZATORZY: 

mailto:mosir_1@interia.pl
http://www.mosirmyszkow.pl/

