Regulamin zawodów
Mistrzostwa Idolka w pływaniu
1.

Termin i miejsce zawodów:
a)

miejsce – Park Wodny Siedlce, basen sportowy

b)

termin – 18.06.2017 r., godz. 10:00

Zawody mają charakter amatorski z własną komisją sędziowską.
2. Organizator:
Agencja Rozwoju Miasta Siedlce, ul. Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce
Szkoła Pływania „Idolek”
3.

Dane basenu sportowego, na którym odbywają się zawody:
a)

długość – 25 m

b)

temperatura wody 27 oC

4.

Cel zawodów:
a)

doskonalenie umiejętności pływackich wśród dzieci

b)

propagowanie pływania, jako czynnej formy spędzania wolnego czasu

c)

umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w rywalizacji sportowej
początkujących pływaków

d)

przegląd umiejętności pływackich wśród dzieci w celu wyłonienia talentów pływackich

5.

Uczestnictwo:

Uczestnikami zawodów mogą być dzieci z rocznika 2013 i starsi, uczestnicy wiosennego semestru
nauki pływania w Szkole Pływania „Idolek”
Zawodnicy maja prawo startu tylko w jednej kategorii wiekowej, Organizator przewiduje 4 kategorie
wiekowe:
I.

4-5 lat

II.

6-8 lat

III.

9-11 lat

IV.

12-15 lat

Każdy uczestnik może wziąć udział w dwóch konkurencjach (pomijając grupę najmłodszą ).
Uczestnik zobowiązany jest do posiadania zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka
w zawodach oraz oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych, że stan zdrowia ich dziecka
pozwala na udział w zawodach.
6.

Zgłoszenia do zawodów:

Uczestnika zawodów zgłasza rodzic/opiekun prawny wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny
w szatni Parku Wodnego Siedlce. Należy podać imię, nazwisko i datę urodzenia dziecka, imię,
nazwisko i telefon do opiekuna oraz wybrać konkurencję (styl grzbietowy i/lub kraul).
Zgłoszenia przyjmowane są do 12 czerwca 2017 roku.
7.

Zasady zawodów:

KONKURENCJE i STYLE PŁYWACKIE:
 Grupa I - 25 m, stylem dowolnym z przyborem
 Grupa II i III – 25 m, 2 konkurencje: styl grzbietowy, styl dowolny (kraul)
 Grupa IV- 50 m, 2 konkurencje: styl grzbietowy, styl dowolny (kraul)

KOLEJNOŚĆ ROZGRYWANIA KONKURENCJI:
a) Wszystkie konkurencje rozgrywane są seriami na czas osobno dla dziewcząt i chłopców.
W grupie najmłodszych Organizator dopuszcza możliwość rozegrania zawodów w konkurencji
łączonej chłopcy i dziewczęta.
b) Zawodnicy startują z wody lub skoku.
c) Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna w 4 grupach wiekowych.
d) Zabronione jest przeszkadzanie innemu zawodnikowi oraz używanie urządzeń lub ubioru,
które pomagałyby zwiększać szybkość, pływalność lub wytrzymałość – np. płetwy, łapki,
rękawice, deski, itp.
e) Grupa I – zawodnicy startują z wybranym przez siebie przyborem (deska lub makaron) –
przybory zapewnia Organizator
f) Czepki i okularki pływackie we własnym zakresie.
g) Na teren hali basenowej wchodzą wyłącznie zawodnicy oraz ich opiekunowie (1 opiekun na 1
zawodnika) pod warunkiem posiadania obuwia basenowego na zmianę.
h) Trzymanie za linę torową wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika.
8.

Nagrody
Wszyscy zawodnicy otrzymują pamiątkowe medale.
Za zajęcie miejsc I –III zawodnicy otrzymują puchary.
Za zajęcie I miejsca – zawodnicy otrzymują kurs nauki pływania w Szkole Pływania „Idolek”
(zajęcia grupowe, grupa max. 10-osobowa, 1 semestr). W kategoriach: II, III i IV nagrodę główną
wygrywa zawodnik z najlepszym wynikiem, tj. najniższą sumą czasów z dwóch konkurencji.

9.

Program zawodów
9:15 zbiórka zawodników w holu wejściowym
9:30 przejście przez bramki wejściowe
9:45 rozgrzewka
10:00 rozpoczęcie zawodów według kat. wiekowych
ok. 13.00 lekcja pokazowa
ok. 13:30 dekoracja zwycięzców

10.

Postanowienia końcowe
a)

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i pozostawione na terenie
pływalni.

b)

Po dokonaniu zgłoszenia do zawodów nie będą możliwe jakiekolwiek zmiany dotyczące
startów zawodników; dopisywanie, zamiana itp.

c)

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
regulaminu.

d)

Komisję sędziowską powołują Organizatorzy.

e)

Na basenie obowiązują stroje zgodne z Regulaminem Parku Wodnego Siedlce.

f)

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator zawodów.

g)

Kwestie sporne w zakresie przeprowadzenia zawodów reguluje Organizator zawodów

h) Kwestie sporne dotyczące konkretnej konkurencji mogą być zgłaszane przez zawodnika
i jego opiekuna do Sędziego Głównego bezpośrednio po zakończeniu tej konkurencji (przed
rozpoczęciem kolejnej konkurencji). Jeżeli do tego momentu nie zostaną zgłoszone
zastrzeżenia wyniki są ostateczne.
i)

Podczas rozgrywania zawodów na torach basenowych nie mogą znajdować się zawodnicy,
którzy przeprowadzają rozgrzewkę.

j)

Organizator zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

k) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

