
 

 

 

REGULAMIN 
I MISTRZOSTW GMINY SŁUPSK w PŁYWANIU 
POD PATRONATEM WÓJTA GMINY SŁUPSK 

 
I. Organizatorzy zawodów: 

 Gmina Słupsk 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk Sp. z o.o. 

 UKS ALBATROOS Redzikowo 
II. Termin i miejsce zawodów: 

Zawody odbędą się w dniu 14 czerwca 2014 roku o godz.10.00 na pływalni Parku         
Wodnego Redzikowo 

III. Cel zawodów: 

 popularyzacja pływania jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny rozwój 
zdolności ruchowych dzieci, młodzieży i dorosłych 

 działanie na rzecz poprawy stanu zdrowia, promocji zdrowia i profilaktyki 
zdrowotnej mieszkańców Gminy Słupsk 

IV. Dane techniczne pływalni: 

 Długość: 25 metrów 

 Ilość torów: 6 

 Temperatura wody: 27o C 

 Pomiar czasu: ręczny 
V. Uczestnictwo i program zawodów 

W zawodach mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy Gminy Słupsk, posiadający 
zameldowanie na pobyt stały lub czasowy oraz uczniowie szkół z terenu Gminy 
Słupsk 

 
   PROGRAM ZAWODÓW: 
   Godz. 10,00   -   Uroczyste otwarcie zawodów 
   Godz. 10,20   -   Rozgrzewka zawodników i zawodniczek 
   Godz. 10,30   -   Rozpoczęcie bloków startowych: 
   BLOK 1 (styl dowolny na piersiach; dystans 25 m) 
   rocznik 2006 – 2007 (chłopcy i dziewczęta) 
   rocznik 2004 – 2005 (chłopcy i dziewczęta) 
   rocznik 2002 – 2003 (chłopcy i dziewczęta) 
   BLOK 2   (styl dowolny na piersiach; dystans 50 m.) 
   rocznik 2001 – 2000 (chłopcy i dziewczęta) 
   rocznik 1999 – 1998 (chłopcy i dziewczęta) 
   BLOK 3   (styl dowolny na piersiach; dystans 100 m.) 
   rocznik  1997 i starsi  (mężczyźni i kobiety) 
 



 

 

   BLOK 4   (styl grzbietowy na plecach; dystans 25 m.) 
   rocznik 2005 – 2007 (chłopcy i dziewczęta) 
   rocznik 2003 – 2004 (chłopcy i dziewczęta) 
   rocznik 2001 – 2002 (chłopcy i dziewczęta) 
   BLOK 5   (styl grzbietowy na plecach; dystans 50 m.) 
   rocznik 1999 – 2000 (chłopcy i dziewczęta) 
   rocznik  1998 (chłopcy i dziewczęta) 
   BLOK 6   (styl grzbietowy na plecach; dystans 100 m.) 
   rocznik  1997 i starsi  (mężczyźni i kobiety) 
   Godz. 14.00   -   Pokaz ratownictwa wodnego 
   Godz. 14.20   -   Zakończenie zawodów, wręczenie nagród 
 

VI. Nagrody: 
   Dyplomy, medale za miejsca I – III 
   UWAGA! 
   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wręczenia dodatkowych nagród 

VII. Zgłoszenia: 
Zgłoszenia do zawodów należy przesłać mailowo, fax-em lub pisemnie w 
nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy 
Słupsk Sp. z o.o., Redzikowo 16b; fax: 598412551; e-mail: biuro@parkwodnyredzikowo.pl 
Karta zgłoszenia do pobrania ze strony www.parkwodnyredzikowo.pl 

VIII. Obsada sędziowska: 
I Mistrzostwa Gminy w Pływaniu obsługiwać będą: 
a) sędzia główny zawodów 
b) sędzia starter 
c) 2 sędziów celowniczych 
d) 6 sędziów mierzących czas 
e) 2 sędziów nawrotu 
f) 3 osobowy sekretariat zawodów 

IX. Postanowienia końcowe: 

 Organizatorzy zapewniają: nagrody, obsadę sędziowską, szatnie oraz opiekę 
medyczną podczas zawodów 

 uczestnicy zawodów dojeżdżają na własny koszt 

 zawodnik niepełnoletni musi być pod opieką rodziców lub opiekuna prawnego 

 zawodnik obowiązany jest posiadać zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań do uprawiania sportu. W przypadku braku takiegoż, 
odpowiedzialność za potencjalne problemy zdrowotne ponosi rodzic, opiekun 
prawny lub zawodnik 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu, a 
także dokonywania w nim zmian 

mailto:biuro@parkwodnyredzikowo.pl
file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Opera/Opera%20x64/temporary_downloads/www.parkwodnyredzikowo.pl

