Regulamin imprezy pod nazwą:
MISTRZOSTWA INOWROCŁAWIA SZKÓŁ W PŁYWANIU
1. Cel imprezy
Stworzenie warunków do rywalizacji w zawodach pływackich uczniów inowrocławskich
szkół podstawowych i gimnazjalnych.
2. Termin i miejsce imprezy
1) 20 października 2016 roku, o godz. 10.00,
2) Kryta Pływalnia „DELFIN” przy ul Wierzbińskiego 11.
3. Organizator
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, który prowadzi biuro zawodów przy
al. Niepodległości 4. Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą do środy 19 października
br. w Sekcji Marketingu i Organizacji Imprez, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu
przy al. Niepodległości 4, tel 52 355 53 55, e-mail: marketing@osir.inowroclaw.pl.
4. Program imprezy
9.00 – weryfikacja zawodników,
9.50 – omówienie zasad zawodów pływackich,
10.00 – rozpoczęcie mistrzostw,
ok. godz. 13.00 – zakończenie, wręczenie dyplomów oraz medali trzem najlepszym
zawodnikom w każdej kategorii i pucharów trzem najlepszym szkołom.
5. Warunki uczestnictwa
1) do zawodów dopuszczone będą wyłącznie dzieci posiadające zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach pływackich albo oświadczenie
podpisane przez

rodzica lub przedstawiciela ustawowego o zdolności do udziału

w imprezie, będące jednocześnie wyrażeniem zgody na uczestnictwo w zawodach
pływackich,
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Każdy uczestnik zawodów może popłynąć maksymalnie dwoma wybranymi stylami,

z

legitymację szkolną oraz potrafiące pływać.
6. Zasady rozgrywania zawodów
trzech obowiązujących (klasyczny, dowolny, grzbietowy). W imprezie przewidziane są następujące
kategorie wiekowe z podziałem na dziewczęta i chłopców oraz szkoły: Podstawowe - klasy I, klasy
II-III, klasy IV – VI oraz Gimnazja,
1) rywalizacja na dystansie
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3) każdy zawodnik ma prawo wziąć udział w dwóch konkurencjach indywidualnych,
4) pomiar czasu ręczny,
5) podczas zawodów obowiązują przepisy Fina i PZP,
6) wszystkie wyniki zapisywane będą w Karcie Zawodów Pływackich zawierającej dane
uczestników,
7) trójka najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach otrzyma medale, nagrody
rzeczowe oraz dyplomy za miejsce, a pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy,
8)

przeprowadzona zostanie klasyfikacja drużynowa. Zwycięży szkoła, która zdobędzie
najwięcej punktów zsumowanych ze wszystkich kategorii wiekowych wg klucza:
1 m - 6 pkt., 2 m – 5 pkt., 3 m – 4 pkt., 4 m – 3 pkt., 5 m – 2 pkt., 6 m – 1 pkt.
Trzy najlepsze szkoły otrzymają puchary oraz dyplomy,

9) ogłoszenie zwycięzców we wszystkich kategoriach i wręczenie nagród nastąpi
po zakończeniu zawodów.
7. Organizator zapewnia
1) opiekę medyczną - dyżur pełnić będzie ratownik medyczny przez cały czas trwania
imprezy w obiekcie,
2) puchary dla trzech najlepszych szkół podstawowych i trzech najlepszych szkół
gimnazjalnych, medale i nagrody rzeczowe dla zdobywców miejsc I – III
w poszczególnych kategoriach i stylach pływackich oraz dyplomy i słodki poczęstunek
dla wszystkich uczestników.
8. Sędziowie
Sędzią głównym zawodów będzie Wojciech Pawlak, którego decyzje będą ostateczne.
9. Informacje
1) informacja o turnieju zostanie przesłana do wszystkich szkół podstawowych
i gimnazjalnych w formie oficjalnego pisma,
2) plakaty – obiekty OSiR oraz szkoły, dostarczanie uaktualnianych komunikatów
o ww. imprezie do wszystkich lokalnych mediów (łącznie z serwisem
internetowym), umieszczanie informacji na telebimach OSiR i KCK,
3) oczekiwania w stosunku do uczestników: promocja pływania, stworzenie
reprezentacji szkoły,
4) ewentualny program kulturalny – muzyka mechaniczna,
5) uczestnicy korzystają z własnego ubezpieczenia NW.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu do czasu rozpoczęcia turnieju.
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