
REGULAMIN I GRAND PRIX GMINY CZERWONAK 

W PŁYWANIU sezon 2015/16 – 4 runda 

ORGANIZATOR: Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku 

Kontakt do organizatora: Jan Ratajczak tel. 509 750 709, 61 415 16 82; e-mail: 

j.ratajczak@akwenczerwonak.pl 

CEL ZAWODÓW: 

- Popularyzacja pływania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych jako dyscypliny wpływającej 

na wszechstronny rozwój zdolności ruchowych, 

- Wyłonienie najwszechstronniejszych zawodników w całym cyklu grand prix, 

- Umożliwienie sprawdzenia umiejętności pływackich, 

- Promowanie zdrowego stylu życia z uwzględnieniem rozwoju zainteresowań pływackich, 

- Integracja zawodników i klubów pływackich, 

UCZESTNICTWO: 

- W zawodach mają prawo startu zawodnicy zgłoszeni przez klub lub indywidualnie, 

- Zawody rozgrywane są w 7 kategoriach: 

 

I – rocznik 2008 i młodsi 

II – rocznik 2006 - 2007 

III – rocznik 2005 – 2004 

IV – rocznik 2003 – 2002 

V – rocznik 2001 – 2000 

VI – rocznik 1999 – 1991 

VII - OPEN 

- Dopuszcza się możliwość startu zawodników starszych poza konkurencją, 

- W zawodach mogą startować osoby mieszkające poza Gminą Czerwonak. 

- Każda reprezentacja lub zawodnik ma obowiązek posiadać swojego trenera/opiekuna, 

- Za stan zdrowia zawodników odpowiadają zgłaszające kluby (zawodnicy posiadają aktualne 

badania lekarskie) lub w przypadku zgłoszeń indywidualnych, opiekunowie prawni przed 

startem podpisują oświadczenie o starcie dziecka w zawodach na własną odpowiedzialność, 

- Organizator zastrzega sobie wcześniejsze zamknięcie listy zgłoszeń. Limit zgłoszeń wynosi 

120 zawodników, 



 

ZGŁOSZENIA: 

- Zgłoszenia zawodników przyjmowane są drogą elektroniczną na adres: 

j.ratajczak@akwenczerwonak.pl do dnia 17.12.2015 r., 

- Zgłoszenie wypisujemy elektronicznie na dołączonym formularzu zgłoszeniowym 

(wypełnić wszystkie rubryki) 

PROGRAM I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW: 

- Terminy zawodów: 20.12.2015 

- Rozgrzewka: 09.00 – 09.30, zawody: 09.45 – 13.30 

- Miejsce zawodów: Pływalnia Akwen, ul. Piłsudskiego 3, 62-028 Koziegłowy 

- Długość pływalni: 25 metrów, 6 torów o szer. 2,5 m, temperatura wody: 28 st. C. Pomiar 

czasu: ręczny. 

- dystanse w dniu 20.12.2015 r. 

DZ – dziewczęta 

K – kobiety 

CH – chłopcy 

M – mężczyźni  

Lp.   DYSTANS STYL KATEGORIA 

1   25 metrów dowolny DZ, CH I, II 

2   25 metrów grzbietowy DZ, CH   I, II 

3   50 metrów motylkowy DZ, CH, K, M III, IV, V, VI, VII 

4   50 metrów klasyczny DZ, CH, K, M III, IV, V, VI, VII 

5   50 metrów grzbietowy DZ, CH, K, M III, IV, V, VI, VII 

6   50 metrów dowolny DZ, CH, K, M III, IV, V, VI, VII 

7  Sztafeta 4 x 50m dowolny DZ, CH   I, II, III 

 

- Rozgrzewka rozpoczyna się 30 minut przed rozpoczęciem zawodów, 

- Zawody przeprowadzane są seriami na czas, 

- Każdy zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach w każdej rundzie (indywidualnie 

i sztafeta). 

- Sztafeta składa się z 2 zawodników i 2 zawodniczek 
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- Zawodnicy za każdy start w konkurencji indywidualnej uzyskują punkty na podstawie tabeli 

FINA. Do klasyfikacji za cały cykl grand prix będą liczone punkty uzyskane we wszystkich 

startach, 

NAGRODY: 

W KAŻDEJ RUNDZIE: 

- Pierwszych trzech zawodników/zawodniczek w każdej kategorii w każdej konkurencji 

otrzymują medale za zajęte miejsca, 

- Pierwszych sześciu zawodników/zawodniczek w każdej kategorii w każdej konkurencji 

otrzymują dyplomy za zajęte miejsca, 

- W klasyfikacji końcowej zawodów w sezonie 2015/16pucharami i dyplomami 

nagrodzonych zostanie, ogółem sześć zawodniczek i sześciu zawodników, którzy uzyskali 

największą ilość punktów FINA we wszystkich startach; 

 

ZASADY FINASOWANIA: 

- Koszty organizacyjne zawodów pokrywają organizatorzy w ramach środków własnych, 

środków pozyskanych z dotacji i od sponsorów oraz wpłat uczestników, 

- Koszty uczestnictwa ponoszą kluby lub zawodnicy – opłata startowa wynosi 5 PLN od 

każdego zgłoszonego zawodnika pobierana w dniu startu w biurze zawodów, za każdą rundę. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, zguby, zniszczenia i kradzieże, 

- Za bezpieczeństwo i zachowanie zawodników na obiekcie (szatnie, trybuny, balkon, hol 

wejściowy, parking, barek, natryski, itp.) odpowiada trener/opiekun, 

- Nad bezpieczeństwem zawodników na niecce basenowej czuwają ratownicy oraz sędziowie, 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

- Podczas zawodów obowiązuje niniejszy regulamin, regulamin obiektu oraz aktualne 

przepisy FINA i PZP, 

- Komisję sędziowską oraz Sędziego Głównego zawodów powołują Organizatorzy, 

- W sprawach nieujętych regulaminem decyduje w ramach swoich kompetencji Sędzia 

Główny lub Organizatorzy, 



- Od decyzji Komisji Sędziowskiej lub w przypadku naruszenia regulaminu zawodów można 

składać odwołaniaiprotesty (na piśmie) do Organizatorów w terminie 30 minut od momentu 

wydarzenia podlegającego oprotestowaniu. Od ostatecznej decyzji Organizatora nie 

przysługuje prawo odwołania się. 

 


