REGULAMIN VI MISTRZOSTW POWIATU ŚREDZKIEGO W PŁYWANIU
UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW.
1. Organizatorami zawodów są:
Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Śl., Średzki Park Wodny, Urząd Miejski
w Środzie Śl.
2. Zawody odbędą się 06.04.2018 na basenie Średzkiego Parku Wodnego.
Rozpoczęcie zawodów o godzinie 9.00.
3. W zawodach mogą wziąć udział reprezentacje szkół podstawowych i gimnazjów
powiatu średzkiego w rocznikach klas wymienionych w programie zawodów.
4. Program zawodów:
- 25m stylem dowolnym dziewcząt klas IV i młodsze
- 25m stylem dowolnym chłopców klas IV i młodsze
- 50m stylem dowolnym dziewcząt klas V - VI
- 50m stylem dowolnym chłopców klas V - VI
- 50m stylem dowolnym dziewcząt I-III GM
- 50m stylem dowolnym chłopców I-III GM
wręczenie dyplomów i medali za styl dowolny
- 25m stylem grzbietowym dziewcząt klas IV i młodsze
- 25m stylem grzbietowym chłopców klas IV i młodsze
- 50 m stylem grzbietowym dziewcząt klas V - VI
- 50 m stylem grzbietowym chłopców klas V - VI
- 50 m stylem grzbietowym dziewcząt I-III GM
- 50m stylem grzbietowym chłopców I-III GMwręczenie dyplomów i medali za styl grzbietowy
- 25 m stylem klasycznym dziewcząt klas IV i młodsze
- 25 m stylem klasycznym chłopców klas IV i młodsze
- 50 m stylem klasycznym dziewcząt klas V-VI
- 50 m stylem klasycznym chłopców klas V-VI
- 50m stylem klasycznym dziewcząt I-III GM
- 50 m stylem klasycznym chłopców I-III GM
- 50 m stylem motylkowym dziewcząt (bez podziału na kategorie wiekowe)
- 50m stylem motylkowym chłopców (bez podziału na kategorie wiekowe)
wręczenie dyplomów i medali za styl klasyczny i motylkowy
5. Uwagi organizacyjne:
- zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami Polskiego Związku Pływackiego,
- zgłoszenia do poszczególnych konkurencji należy przesłać do sędziego głównego
zawodów Pani Marzeny Sołtys na adres E-mail: wargula@op.pl minimum 3 dni przed
zawodami.

- prosimy (w miarę możliwości) o wpisanie najlepszego wyniku ucznia, co pozwoli ustalić
równe serie startowe,
- zgłoszenia na listach podpisanych przez dyrektora szkoły należy złożyć u sędziego
głównego bezpośrednio przed zawodami, są podstawą dopuszczenia do zawodów.
- program minutowy może zostać zmieniony i zostanie ogłoszony bezpośrednio przed
zawodami
- w zawodach należy przestrzegać roczników dla poszczególnych klas
- zawody zostaną przeprowadzone w seriach na czas,
- zawodnik może wystartować w dwóch konkurencjach i + ew. styl motylkowy
- zawodnik powinien posiadać strój pływacki,
- koszty finansowe ponoszą organizatorzy,
- koszty dojazdu ponoszą poszczególne szkoły,
- uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu basenu,
- sprawy nie ujęte w tym regulaminie i ew. protesty rozpatrują sędzia główny i kierownik
zawodów.
6.Nagrody.
- Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 w poszczególnych konkurencjach otrzymają
medale i dyplomy.
- Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez
Średzki Park Wodny i sklep Decathlon Magnolia.
7.Sędziowanie:
- Kierownik zawodów – Janusz Strożek
- Sędzią główny - Marzena Sołtys
Gościem honorowym zawodów będzie wicemistrzyni Europy w stylu grzbietowym –
Alicja Tchórz.
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