
    
Mistrzostwa Powiatu w Pływaniu
o Puchar Starosty Biłgorajskiego

 
1. TERMIN ZAWODÓW:  22.05.2013 (środa) 

Godzina: 1000

2. ORGANIZATORZY: 

• Starostwo Powiatowe w Biłgoraju 

• Urząd Miasta w Biłgoraju 

• Rekreacyjno – Wypoczynkowy Klub Sportowy „SPARTA” w Biłgoraju 

• Powiatowe Stowarzyszenie Sportu Szkolnego w Biłgoraju

3. MIEJSCE ZAWODÓW: 

• Pływalnia Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju,                
ul. Cegielniana 24

4. INFORMACJE TECHNICZNE: 

• Basen: 25m, temperatura wody: 28,5 °C 

• Pomiar czasu: ręczny 

• Ilość torów: 6 

5. UCZESTNICTWO I PROGRAM ZAWODÓW

W zawodach mogą uczestniczyć dzieci zamieszkałe na terenie powiatu 
biłgorajskiego. Uczestnicy zawodów będą podzieleni na dwie oddzielne grupy. 
Pierwsza z nich to dzieci, które nie uczyły się pływać w klubie pływackim(nie 
trenujące), druga grupa to dzieci które na takie zajęcia uczęszczały(trenujące).

Kategoria Klasa Konkurencja
Kategoria 
I

I-III Szkoła  Podstawowa (nie trenujące) 
dz./ch. 

25 metrów stylem 
grzbietowym

Kategoria 
II

I-III Szkoła  Podstawowa (trenujące) 
dz./ch.

25 metrów stylem 
grzbietowym

Kategoria 
III

IV-VI Szkoła  Podstawowa (nie trenujące) 
dz./ch.

25 metrów stylem 
dowolnym

Kategoria 
IV

IV-VI Szkoła  Podstawowa (trenujące) 
dz./ch.

50 metrów stylem 
dowolnym

Kategoria 
V

I-III Szkoła Gimnazjalna (nie trenujące) 
dz./ch.

50 metrów stylem 
dowolnym

Kategoria 
VI

I-III Szkoła Gimnazjalna (trenujące) 
dz./ch.

100 metrów stylem 
zmiennym

Kategoria 
VII

I-III Szkoła Ponadgimnazjalna (nie 
trenujące) dz./ch.

50 metrów stylem 
dowolnym

Kat. I – VII Sztafety w każdej kategorii 4 x 25 m stylem dowolnym 

Uwaga!  Styl dowolny – dopuszcza się pływanie każdym stylem np. stylem 
grzbietowym



6. PRZEPISY TECHNICZNE: 

• Zawody są rozgrywane zgodnie z przepisami FINA i PZP 

• Zawody będą przeprowadzone z podziału na kategorie wiekowe.

• Za osoby trenujące uważa się takie, które uczęszczały na zajęcia w klubie lub 
klasie sportowej (pływackiej) co najmniej jeden miesiąc (weryfikacja z listami 
klubowymi). 

• Dopuszcza się start z wody.

• W każdej kategorii wiekowej będą rozegrane sztafety (4 osoby, płeć dowolna). 
Ilość sztafet ze danej szkoły – dowolna. 

• Do końcowej klasyfikacji szkół (podstawowa, gimnazjalna, ponadgimnazjalna) 
zalicza się punkty zdobyte przez trzy dziewczynki i trzech chłopców z najlepszymi 
miejscami. W przypadku szkół podstawowych zaliczać się będą wyniki z klas I – 
VI.

7. NAGRODY: 

• Medale i dyplomy za pierwsze trzy miejsca w każdej konkurencji

• Puchary dla  trzech najlepszych szkół (podstawowa, gimnazjalna, 
ponadgimnazjalna).

• Medale za pierwsze trzy miejsca w sztafetach 

• Warunkiem otrzymania nagrody jest osobiste stawienie się po odbiór 

8. ZASADY FINANSOWANIA: 

• Koszty organizacyjne pokrywa organizator zawodów 

• Dzieci/szkoły przyjeżdżają na koszt własny 

9. ZGŁOSZENIA: 
• Zgłoszenia do zawodów w formie elektronicznej należy przesłać na adres: 
rwkssparta@o2.pl lub adziedzic@bilgorajski.pl 
lub w formie papierowej do dnia poprzedzającego zawody tj. 21 maja 2013r. do godz. 
1200, na adres: Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, ul. Kościuszki 94, pok. 209  (II piętro) w 
godzinach. 730 – 1530 (w przeddzień do godziny 1200)

karta zgłoszenia dostępna na stronach internetowych: www.sparta.lbl.pl , 
www.bilgorajski.pl 

10. KONTAKT: 

Sprawy techniczne, zgłoszenia:
• Adam Osuch, Tel.: 609656649, e-mail: rwkssparta@o2.pl 
• Agnieszka Dziedzic, tel. 084 688 20 49, e-mail: adziedzic@bilgorajski.pl 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

• Podstawą dopuszczenia do startów jest  wcześniejsze zgłoszenie

• Zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu 

• W sprawach nie objętych niniejszym komunikatem decyduje organizator zawodów 
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