
Regulamin Mistrzostw Miasta Bielska-Białej
w pływaniu dla Szkół Podstawowych

w dniu 21.06.2022 r.

I.

il.

Cel:
Celęm zawodów jest popularyzacja pływania wśród dzieci imłodńeĘ szkolnej.

Organizator:
Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 MlĄa 47, tęl. 33 8I2 37 86, e-mail: biuro@wopr.bielsko.pl
'Współorgalńzltorry:

Miasto Bielsko-Biała, Bielsko-Bialski Ośrodek Sporhr i Rekreacji

Termin i miejsce zawodów:
Zawody odbędą się w dniu 21.06.2022 r. (.wtoreĘ o godz. 9:00 na odlrrytej pływa]ni ,,Starf ' w Bięlsku-Bińej, przy
ul. Startowej 36 (ptzybycie ekip na pływalnię - od godz. 8:20; rozgrzewka - od godz. 8:30).
Wstęp napĘwalnię będzie bezpłafiry dla uczestników zawodów i opiekunów, Dojazd we własnym zakresie.

kierownictwo z'awodów :

Sędzia Główny

warunki uczestnictwa:
- W zawodach biorą udziŃ reprezentacje szkół podstawowych z Bielska-Białej.

Dopuszcza się start reprezentacji szkół podstawowych z okolicznych miejscowości.
- Maksymalna ilość zgłoszeń uczrriów zjednej szkoły:

. 6 dziewczątttradzonych w latach 2015,2014lub 2013,
r 6 chłopców urodzonych w latach 2015,2014 lub 2013,
r 6 dziewcząt rnodzonych w latach 20I2lń 201I,
o 6 chłopców urodzonych w latach 2aI2fub 20II,
o 6 dziewcząturodzonych w latach 2010lub 2009,
o 6 chłopców urodzonych w latach 2010 lub 2009,
r 6 dziewcząttlrodzonych w latach 2008lub 2007,
o 6 chłopców urodzonych w latach 2008 lub 2007.

- Jeden uczęstnik może startować w konkurencji indynl,idualnej oraz sźafecie.
- Każda szkoła może wystawić w iednei kategońi wiekowei tylko iedna sztafetę.
- Nie dopuszcza się startu zawodników poza konkursem.
- Na zawodach obowiązują przepisy Polskiego ZwięJlt Pływackiego i FINA.
- Opiekun drużyny lvq1znaczar'y jestptzez Dyrekcję szkoĘ. Opiekun jest odpowiedzialny za druĄnę.
- Kazdy uczestnik musi być zgłoszony na kartach stańowych (wzór w załączeniĄ dostarczonych wraz

z regulamin ęm przez Organizatora.
Na kańach startowych sztafet należy obowiązkowo wpisać ich skład.

- Oryarrlżatorul zwrasają się z prośbą do opiekunów drużJłn o Wypisanie zgłoszenią zawierającego imiona oraz
nazwiska zawodników z danej szlśoły i dołączenie go do kart startowych. Z$oszenlapowinny być podpisane przez
dyrektora szkoĘ oraz opiełura ekipy.

- Kazdy uczesfirik zawodów musi posiadać:
r aktualną legĘmację szkolną,
o oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego w zrviązku z uczestnictwem dziecka / podopiecznego/ej

w zawodach pĘ.wackich (wzór w załączeńu). oświadczenia naleĘ dostarczvć organizatorowi w dniu
zawodów. Prosimy nie przesfać oświadczęń wIazzę zgłoszentanń zawodników.

- UdziŃ w zawodach jest równozraęzfly z wyrażeniem ptzezuczęstnjka oruz rodzica/opiekuna prawnego zgody
na utrwalanie i wykorzysĘwanie przezOrganizatora zawodów imienia, nazwiska, nazwy szkoĘ, wyniku i/lub
wizerunku uczeshrika wyłącznie dla potrzeb złłiązanych z pczęptowadzeniem zawodów
i rozpowszechnianiem informacji o zawodach i ich wynikach.

Ąłoszenia
Nieprzekraczalny termin zgłoszeń upływa 17.06.2022 r. (niatek) o godz. 14:00.
Zgłoszenia ząwodników z poszczególnych szrkół wraz z ich kaftami startowym.i naleł:
- dostarczyć osobiście do Biura Beskidzkiego WOPR w Bięlsku-BiŃej, przy uI. 1 Maja a7 (m p.)

w poniedziałki, środy, czwartki lub piątki w godz. 8:20-14:00, we wtorki w godz. 9:00-14:00.
- albo przesłać e*mailem na?dres: biuro@wopr.bięlsko.pl
Zgłoszenia nadesłane lub złożone po terminie nie będą przyjmowane.

III.

Iv.

v.

vI.



VIL Konkurencje i punktacja:

1/ 50m st. dowolnym DZ.urodz. w l. 20t5, 20I4|ub20I3,
21 50m st. dowolnym CH. urodz. w l. 2015, 20l4hubżal3,
Y samst. dowolnym DZ. urodz. w l. 2012 lub 201 1,

41 50mst. dowolnym CH. urodz. w1.20121ub 2011,
5/ 50m st dowolnym DZ,wodz.w l. 2010 lub 2009,
61 50m st. dowolnym CH. urodz. w l. 2010 lub 2009,
7 / 50mst. dowolnym DZ. urodz.w l. 2008 lab 2007,
8/ 50m st. dowolnym CH. urodz. w l. 2008 lub2007,

1/ 50m st. dowolnym DZ. urodz. w 1. 20t5, ż0I4 lub 2013,
21 50mst. dowolnym CH. urodz. w 1. 2015, ż014|ub2OL3,
3/ 50m st. dowolnym DZ.urodz,w1.2012lub 2011,
4/ 50m st. dowolpymCH. urodz. w1.20l21ub 2011,
5/ 50m st. dowolnym DZ .urodz. w 1. 2010 lub 2009,
61 50mst. dowolnym CH. urodz. w l. 2010 lub 2009,
7/ 50m st. dowolnlrrn DZ.vrodz. w l. 2008 ttlb2007,
8/ 50m st. dowolnym CH. urodz. w l. 2008 lub2007,

x.

xL

sńafęta4 x 50m st. dowolnym DZ.urodz.
w l. 2015, ż0l4,2013,201^ż,2011,2010 lub 2009,
sńafeta4 x 50m st. dowolnym CH. urodz.
w l. 20i5, 2aI4,20I3,20I2,20I1, 2010 lń2Oa9,
sńńetaŁ x 50m st. dowolnlzm DZ.wadz.
w1.2008lub2007,
sńafęta4 x 50m st. dowolnvm CH. urodz.
w1.2008lub2a07.

9l

10l

IIl

Dl

O miejscach zajętych w punktacji łącmej szkół decyduje suma punktów zdobytych w konkurencjach
indywidualnych oraz w sńafetach.

KO NK aRE NC rE IND YWID UALNE
Zazajęcie I miejsca 15 pkt
Zazajęcie II miejsca 13 pkt
Zazajęcie Illmiejsca 11pkt
Zazajęcie IV miejsca 10 pkt
ZazĄęcieVmiejsca 9pkt
ZazĄęcie VI miejsca 8 pkt
Zazajęcie WI miejsca 7 pkt
Zazajęcie VItr miejsca 6 pkt
Z,azajęcie D( miejsca 5 pkt
ZazajęcieXmiejsca 4pkt
Zazajęcie kolejnych miejsc po 1 pkt

sZTAFETY
15 pkt
13 pkt
11 pkt
10 pkt
9 pkt
8 pkt
7 pkt
6 pkt
5 pkt
4 pkt
1 pkt

VIn. Nagrody:
Puchary zazajęcie I, II, UI miejsca w punktacji łącaej szkół.
Medale i dyplomy dlanvycięzców konkurencji indywiduaĘch oraz sztafet.

Ix. Orientacyjny program zawodów:
od 08:20 * przybycie zawodników na pŁywalnię
od 08:30 - rozgrzewka
08:45 * odprawa opiekunów reprezentacji szkół
09:00 - oficjalne otwarcie zawodów iroryoczęcie następujących wyścigów:

9l

1a/

Ill

1żl

sńafęta4 x 50m sL dowolnym DZ.ltodz.
w l. 2015, 2014,2013,2012,20LI,2010 lub 2009,
szlafeta4x 50m st. dowolnym CH. urodz.
w l. 2015, 20t4,2013,2012,ż0II,2010 lub 2009,
sńńeta4 x 50m sŁ dowolnym DZ.urodz.
w 1.2008 lub2a07,
sńńeta{ x 50m st. dowolnym CH, urodz.
w l. 2008 hlb2007.

\ilytyczne dotyczące organizagji zawodów na pływalni w okresie epidemii lub stanu zagrożenia
epidemicznego
W przypadku obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożeńa epidemicznego w dniu Mistrzostw, zawody
będą odbywaĘ się zgodnię z powszechnie obowiązującymi wytycznymi dla funkcjonowania pływalni.

§prawy porządkowe;
Za dyscyplinę i porządek w trakcie trwania zawodów cąmi się odpowiedzialnymi opiekunów druĄm.
W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Sędzia Główny.

m8r tnz,


