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REGULAMIN - XI PŁYWACKIE MISTRZOSTWA SKAWINY 

Organizator zawodów: K.S. Optima Skawina, Współorganizator: CKIS Skawina. 

Honorowy Patronat: Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Norbert Rzepisko 

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Gminy Skawina. 

1. Termin i miejsce zawodów: 6 grudnia 2020 (niedziela) Kryta Pływalnia Camena w Skawinie, 32-050 Skawina 

ul. Żwirki i Wigury 11. Basen kryty 25m, 6 torów Temperatura wody 27 C. Pomiar czasu: ręczny.  

2. Naczelnik zawodów: Piotr Przywara,  

3. Warunki uczestnictwa w zawodach:  

• prawo startu w zawodach mają wyłącznie członkowie klubów: K.S. Optima Skawina, CKIS Skawina, Skimka        
i AW Sport  
•  zawody są bezpłatne 
• zapisanie dziecka na zawody jest jednoznaczne ze zgodą rodzica/opiekuna na udział w zawodach oraz 
akceptację niniejszego regulaminu. 
• zawodnik ma prawo do 2 startów indywidualnych w swojej kategorii wiekowej. Klasyfikacja zawodników 
następuje po dodaniu czasów z dwóch startów. 
 
4. Program sportowy zawodów:  

I BLOK – dla roczników 2005 i starsi, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dziewcząt i chłopców 

• 8.00 – 8.20 rozgrzewka  

• 8.20 – 10.30 otwarcie zawodów i starty w konkurencjach 

• 10.30 – 10.45 dekoracja zawodników 

- zawodnicy startują 50 metrów stylem dowolnym i 50 metrów wybranym stylem – grzbietowym, klasycznym 
lub motylkowym. 

       

              



 
II BLOK – dla roczników 2011, 2012, 2013 dziewcząt i chłopców 

• 11.00 – 11.20 rozgrzewka 

• 11.20 – 13.00 start w konkurencjach 

• 13.00 – 13.15 dekoracja zawodników  

- zawodnicy startują 25 metrów stylem dowolnym i 25 metrów wybranym stylem – grzbietowym lub klasycznym 
(na dużym basenie)  
 
III BLOK – dla roczników 2014, 2015 i młodszych dziewcząt i chłopców 

• 13.30–13.50 rozgrzewka  

• 13.50– start w konkurencjach 

• 15.00 – 15.15 dekoracja zawodników 

Do wyboru przez trenera w zależności o umiejętności: 
- zawodnicy startują 25 metrów stylem dowolnym i 25 metrów grzbietowym (na dużym basenie) lub; 
12,5 stylem dowolnym i 12,5 metra stylem grzbietowym (na małym basenie)  
 
5. Zgłoszenia do zawodów:  

• zgłoszenia muszą być przesłane poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej 
www.optimasport.pl . Zgłoszenia w innym formacie nie będą przyjmowane.   
• termin zgłoszeń upływa 3 grudnia 2020 godzina 22.00, lub po przekroczeniu limitu zgłoszeń - 150 uczestników. 
• po wyznaczonym terminie zgłoszenia nie będą uwzględniane. Po opublikowaniu potwierdzeń zgłoszeń oraz/lub 
listy zgłoszonych zawodników nie będą dokonywane jakiekolwiek zmiany za wyjątkiem skreśleń.  
• wszystkie informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na www.optimasport.pl  
 
6. Nagrody:  

• zwycięzcom w poszczególnych grupach wiekowych w konkurencjach indywidualnych przyznawane będą 
medale za miejsca I – III, a pozostałym uczestnikom medal za udział w zawodach. 
• wszyscy zawodnicy otrzymają paczki z upominkami od Świętego Mikołaja.  
 
7. Sprawy porządkowe: 

• za dyscyplinę i porządek w czasie trwania zawodów czyni się odpowiedzialnych opiekunów drużyn; 
• rodzice lub opiekunowie przyprowadzają dzieci przed kasy basenu i odbierają je po zakończonych zawodach 
w tym samym miejscu. Z przyczyn pandemii rodzice/opiekunowie nie mogą przebywać na terenie basenu 
podczas trwania zawodów. Najmłodszym dzieciom w szatni może pomóc przebrać się rodzic/opiekun. 
 
8. Sprawy organizacyjne: 

• zawody są rozgrywane seriami na czas bez podziału na kategorie wiekowe. Wyniki końcowe będą podawane 
w podziale na kategorie wiekowe. 
• w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje naczelnik zawodów. 
• zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu zawodów 
• organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zawodów oraz korekty programu czasowego. 
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