
  „Indywidualne Zawody Pływackie na 1500m” 

 

Regulamin 

1.ORGANIZATORZY  

1) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu,  

2. TERMIN I MIEJSCE 

1) 1.06.2018r., godz. 18:00 - Kryta Pływalnia " Na Fali"  ul. Starogostyńska 9a,  63-800 

Gostyń. 

3. CEL  

1) Popularyzacja  sportu pływackiego i aktywnych form wypoczynku; 

2) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru,  osobowości oraz  nawyków zdrowotno-

higienicznych; 

4. KATEGORIE WIEKOWE (KOBIETY / MĘŻCZYŹNI) 

1) Młodzież do 18 lat 

2) Dorośli 18+                                  

8. PRZEPISY 

1) W zawodach mają prawo startu zawodnicy, którzy spełniają następujące wymagania: 

w nieprzekraczalnym terminie dostarczyli kartę zgłoszeniową oraz zgodę rodziców, 

posiadają aktualne ubezpieczenie, posiadają aktualną Legitymację Szkolną (dotyczy dzieci i 

młodzieży).  

2) Zawody przeprowadzone są na pływalni 25-metrowej ( 4-6 torów) na dystansie 1500m. 

3) Skok startowy wykonywany jest ze słupka startowego lub z wody. 

4) Podczas nawrotu zawodnik musi dotknąć  ściany basenu. 

5) Zawody przeprowadzone są seriami na czas.  

6) Rozstawienie zawodników w poszczególnych  seriach nastąpi na zasadach ogólnych. 

7) Pomiar czasu – ręczny. 

8) W pozostałych przypadkach obowiązują przepisy PZP i FINA. 

 

9. KOMITET SĘDZIOWSKI 

1) Instruktorzy, Ratownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu, Wolontariusze. 

10. ZGŁOSZENIA  

1) Zgłoszenia do udziału w zawodach dokonuje się bezpośrednio w kasie krytej pływalni przy 

ul. Starogostyńskiej 9a. Przy zgłoszeniu należy dostarczyć wypełnioną kartę startową 

zawodnika oraz dokonać opłaty wpisowej. 

2) Zgłoszenia przyjmowane są do 29 maja 2018r. 

3) W zawodach może wystartować limitowana ilość 20 osób, decyduje kolejność zgłoszeń. 

11. ODPŁATNOŚĆ  



1) Opłata startowa za udział w zawodach wynosi 15zł. 

2) Wstęp kibiców na trybuny – bezpłatny.  

Uwaga! Wszystkich kibiców obowiązuję obuwie ochronne (osłony na buty, dostępne są na 

pływalni) lub klapki basenowe. 

 

12. NAGRODY 

1) Organizatorzy zapewniają medale dla wszystkich startujących.  

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1) Organizator zapewnia opiekę ratowników WOPR podczas trwania zawodów. 

2) Opiekę i bezpieczeństwo nad osobami, które aktualnie nie startują lub zakończyły już swoje 

starty, sprawują rodzice. 

3) Jakiekolwiek uwagi lub protesty należy zgłaszać organizatorowi bezpośrednio po 

zakończeniu zawodów.  

4) Nie dopuszcza się dodatkowych wyścigów poza konkursem. 

5) Organizatorzy zawodów nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i 

nieszczęśliwych wypadków.  

6) W trakcie trwania zawodów obowiązuje także wewnętrzny regulamin krytej pływalni. 

7) Dane uczestnika zawodów mogą być wykorzystane przez organizatora zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych, zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w 

materiałach reklamowych (komunikat końcowy, informacje prasowe, strona internetowa 

www.osir.gostyn.pl oraz facebook. 

8) W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decydują Organizatorzy.    

9) W sprawach dotyczących bezpośrednio samych wyścigów decyzje Sędziego Głównego są 

ostateczne.  

10) Zgłaszając uczestnictwo w zawodach, uczestnik jednocześnie akceptuje regulamin zawodów. 

 

 

Organizator. 

http://www.osir.gostyn.pl/

