REGULAMIN
Mistrzostwa Miasta Amatorów w pływaniu
pod patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

I. Organizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu
II. Termin:
21.04.2018 r. godz. 10.00
III. Miejsce:
Kryta Pływalnia (duży basen) al. Jana Pawła II 31, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.
IV. Cel zawodów:
a)

wyłonienie Mistrza Miasta Amatorów Kędzierzyna-Koźla w pływaniu,

b)

popularyzacja pływania wśród mieszkańców,

c)

zapewnienie uczestnikom profesjonalnych warunków współzawodnictwa sportowego,

d)

realizacja kalendarza imprez MOSiR.

V. Kategorie:
•

klasa IV - VI szkół podstawowych DZ/CH

•

klasa VII szkół podstawowych oraz II i III szkół gimnazjalnych DZ/CH

•

szkoły średnie DZ/CH

•

OPEN K/M

VI. Uczestnictwo:
a) wszyscy umiejący pływać, którzy chcą sprawdzić poziom swoich umiejętności pływackich na
dystansach określonych Regulaminem Zawodów.
b) w Zawodach uczestniczyć mogą wyłącznie osoby, które nie posiadają licencji zawodniczej
Polskiego Związku Pływackiego.
c) przerwa od zakończenia pływania w klubie pływackim musi wynosić minimum 6 miesięcy.

d) niepełnoletni biorący udział w Zawodach mają obowiązek posiadania podpisanego przez
opiekuna prawnego oświadczenia Organizatora zał. nr 1 (do pobrania na stronie www.mosirkk.pl).
e) wszyscy pełnoletni Zawodnicy biorą udział w Zawodach na własną odpowiedzialność co
deklarują podpisanym oświadczeniem przygotowanym przez Organizatora zał. nr 2 (do pobrania
na stronie www.mosirkk.pl).
f) Uczestnicy Zawodów są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Zawodów.
g) Zawodnicy są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom sędziów
i Organizatora Zawodów.
VII. Konkurencje, program zawodów:
KONKURENCJA

KATEGORIA

100 m stylem zmiennym

DZ/CH

kl. IV – VI szkoła podstawowa

50 m stylem grzbietowym

DZ/CH

kl. IV – VI szkoła podstawowa

100 m stylem klasycznym

DZ/CH

kl. IV – VI szkoła podstawowa

50m stylem dowolnym

DZ/CH

kl. IV – VI szkoła podstawowa

DEKORACJA KATEGORII KL IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA
50m stylem dowolnym

DZ/CH

klasa VII szkół podstawowych oraz
II i III szkół gimnazjalnych

50m stylem dowolnym

DZ/CH

szkoły średnie

DEKORACJA KATEGORII KL VII SZKOŁA PODSTAWOWA II i III SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
I SZKOŁY ŚREDNIE
50m stylem dowolnym

K/M

OPEN

DEKORACJA KATEGORII OPEN

VII. Zgłoszenia:
W dniu Zawodów pok. nr 10, I piętro (Kryta Pływalnia) w godz. 8.00 – 9.00 lub e-mail:
sport@mosirkk.pl do dnia 19.04.2018 r.
Weryfikacja wszystkich zawodników w dniu zawodów do godz. 9.30
VIII. Przepisy techniczne:
a) zawody przeprowadzone będą seriami na czas, a o zwycięstwie decyduje najlepszy wynik w danej
kategorii wiekowej.
b) zawodnik z kategorii wiekowej IV- VI szkoła podstawowa ma prawo do startu w max dwóch
konkurencjach.
c) każdy Zawodnik rozpoczyna wyścig skokiem do wody lub staruje z wody przy ścianie basenu.
Skok może być wykonany na główkę lub nogi; ze słupka lub z brzegu basenu.

d) nie zezwala się na start poza konkursem.
e) nie zezwala się startu z deską
f) starty Zawodników dozwolone wyłącznie w strojach zgodnie z Regulaminem Krytej Pływalni.
g) długość pływalni: 25 metrów, 6 torów.
h) pomiar czasu: ręczny.
IX. Nagrody:
W poszczególnych klasyfikacjach Zawodnicy otrzymują medale za zajęcie I, II, III miejsca.
X. Postanowienia końcowe:
1) Zawodnicy biorący udział w Zawodach nie płacą wpisowego.
2) Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i zmian poszczególnych punktów Regulaminu.
3) Za rzeczy zagubione podczas trwania imprezy Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
4) Kategoria jest uznana, jeśli wystartuje min. 3 Zawodników w danej kategorii.
5) Zgłoszenie do Zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
6) Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku Zawodnika w materiałach
fotograficznych i filmowych w celach promocyjnych „Mistrzostw Miasta Amatorów
w pływaniu”.
7) Kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w oparciu o Regulamin Zawodów i Regulamin PZP.

Organizator
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Kędzierzynie-Koźlu

