
Regulamin zawodów pływackich

„ABC nauki pływania”
I. Cel zawodów

Popularyzacja  sportu  pływackiego  wśród  dzieci.  Propagowanie  pływania  jako  dyscypliny  wpływającej  na
wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Podsumowanie programu „ABC Nauki Pływania”, który jest realizowany we
wszystkich szkołach podstawowych Konina. Uczczenie „Dnia Dziecka”.

II. Organizatorzy zawodów
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie

Obiekt Rekreacyjno-Sportowy „RONDO” w Koninie

Basen Kryty ul. Szymanowskiego 5

III. Partner

Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Iskra Konin

Rekin Konin

IV. Termin i miejsce zawodów

 01.06.2019 r. w godz.: 9:00-13:00

 Basen Kryty MOSiR w Koninie - 62-510 Konin, ul. Szymanowskiego 5

V. Uczestnictwo

W zawodach udział biorą dzieci klas I – III szkół podstawowych miasta Konina oraz dzieci 
z konińskich przedszkoli.

Każdy uczestnik ma prawo do jednego startu: 
     przedszkolaki na dystansie 25m dowolnym sposobem pływania
     klasy I na dystansie 25m stylem grzbietowym
     klasy II na dystansie 25m stylem dowolnym
     klasy III na dystansie 25m stylem dowolnym

Dopuszcza się możliwość startu dzieci w w/w  klasach ze szkół i przedszkoli spoza Konina poza konkursem (PK).

VI. Zgłoszenie do zawodów

 Zgłoszenia do zawodów należy dokonać do 28.05.2019. r. za pośrednictwem formularza na stronie 
iskrakonin.pl

 Rezygnacji ze startu można dokonać do 30.05.2019. r. do godz. 20:00 drogą mailową na adres 
zawody@iskrakonin.pl

 Zgłoszenie do udziału w zawodach jest jednocześnie akceptacją regulaminu oraz potwierdzeniem o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach - dostępne na stronie iskrakonin.pl 



VII. Program zawodów

Odprawa techniczna odbędzie się 01 czerwca 2019 r. o godz. 08:30 – 8:50
Uroczyste otwarcie zawodów 01.06.2019.r. godz. 09:00

 08:30 – 08:50 – wejście na basen – rozgrzewka 

   09:10 start pierwszej konkurencji

                         
1. 25m dowolnym sposobem pływania przedszkolaków 
2. 25m stylem grzbietowym dziewcząt - klas I
3. 25m stylem grzbietowym chłopców - klas I
4. 25m stylem dowolnym dziewcząt - klasy II

5. 25m stylem dowolnym chłopców - klasy II                 
6. 25m stylem dowolnym dziewcząt - klas III 
7. 25m stylem dowolnym chłopców - klas III

VIII. Przepisy techniczne

W zawodach obowiązują aktualne przepisy FINA i PZP.

Komisję sędziowską stanowią studenci Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PWSZ w Koninie.

Komendy startowe (długi gwizdek – na miejsca – krótki gwizdek).

IX. Dane techniczne pływalni

 Długość pływalni - 25m  

 Ilość torów - 4

 Temperatura wody: ok. 28°C

X. Nagrody

Za pierwsze trzy  miejsca w każdej konkurencji - medal, dyplom i nagroda rzeczowa.  
Startujący otrzymają znaczek okolicznościowy.

                                  

XI. Zasady finansowania

Koszty organizacyjne pokrywa organizator: MOSiR Konin. 

XII. Postanowienia końcowe
 I.  W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Sędzia Główny Zawodów.

 II. Za rzeczy pozostawione bądź zagubione na obiekcie w czasie zawodów organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Sędzia Główny Zawodów

                                   Robert Szymański   


