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I. Organizator: 

 Szkoła Podstawowa Nr 32 w Toruniu. 

 Naczelnik zawodów: Sławomir Prędki 

     II.  Miejsce i termin zawodów: 

 17.06.2019 (poniedziałek) 
 Pływalnia Szkoły Podstawowej Nr 32, 87-100 Toruń, ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11 

    III. Cel zawodów: 

 Popularyzacja pływania. 

 Doskonalenie umiejętności pływackich. 

 Propagowanie aktywnej formy spędzania czasu wolnego.                                            

    IV. Informacje techniczne: 

 pływalnia 25m - 6 torów, temp. wody 27 – 28 C, pomiar czasu: ręczny 

     V. Warunki uczestnictwa  

Prawo startu w zawodach mają uczniowie klas IV - VI urodzonych w roku: 
 

Kategoria I II III IV 

Rocznik 2009 2008 2007 2006 
 

    VI. Przepisy techniczne 

 Zawody zostaną rozegrane seriami na czas 

 Zawodnik ma prawo startu w jednej konkurencji indywidualnej oraz w sztafecie zgodnie  

z przewidzianym programem 

 Klasa może zgłosić więcej niż jedną sztafetę dziewcząt i chłopców 

 Serie będą rozstawione od najwolniejszej do najszybszej wg zgłoszonych czasów.  

 Osoby bez podanych czasów będą startowały w najwolniejszych seriach jako NT (No Time). 

   VII.  Zgłoszenia 

Chęć udziału w zawodach należy zgłaszać do nauczycieli wychowania fizycznego prowadzących 

zajęcia z pływania w danej klasie wg załączonego formularza zawierającego: imię i nazwisko, datę 

urodzenia (rok), konkurencje wraz z orientacyjnym czasem wybranej konkurencji. Termin zgłoszeń 

upływa 14.06.2019r (piątek) do godz. 15.00 

 VIII. Program zawodów:  

900 – 915     rozgrzewka: dziewcząt roczniki 2009, 2008, 2007, 2006 

915 – 930     rozgrzewka: chłopców roczniki 2009, 2008, 2007, 2006  

        940   uroczyste otwarcie zawodów 

        945      rozpoczęcie konkurencji pływackich  

Kolejność konkurencji: 

 

 

Nr      Konkurencje Rocznik Płeć 

1/2     25 m st. dowolnym  rocznik 2009,2008,2007,2006 Dz./Ch. 

3/4     25 m st. klasycznym  rocznik 2009,2008,2007,2006 Dz./Ch. 

5/6   25     m st. grzbietowym rocznik 2009,2008,2007,2006 Dz./Ch. 

7/8 4 x 25 m st.  dowolnym rocznik 2009,2008,2007,2006 Dz./Ch. 

 

 

 



 

   IX. Punktacja: 

Konkurencje indywidualne Sztafety 

1m – 10 pkt. 6m –  4 pkt. 1m – 20 pkt. 6m –  8 pkt. 

2m –  8 pkt. 7m –  3 pkt. 2m – 16 pkt. 7m –  6 pkt. 

3m –  7 pkt. 8m – 2 pkt. 3m – 14 pkt. 8m – 4 pkt. 

4m –  6 pkt. 9m i dalej – 1 pkt. 4m – 12 pkt. 9m i dalej – 2 pkt. 

5m –  5 pkt. - 5m – 10 pkt. - 

IX. Nagrody 

 dyplomy za miejsca I-III w poszczególnych konkurencjach i kategoriach wiekowych. 
 statuetka dla najlepszego zawodnika i zawodniczki w każdej kategorii wiekowej za najlepszy  

wynik według tabel wielobojowych FINA. 
 Prowadzona będzie również klasyfikacja zespołowa (klasowa), do której zaliczane będą wyniki 

trzech najlepszych zawodników i zawodniczek z klasy z każdej konkurencji oraz jeden najlepszy 
wynik sztafety. 

XIII. Postanowienia końcowe 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach. Rzeczy 

wartościowe można zostawić w depozycie w zamykanych szafkach na holu pływalni. 

 W sprawach nieokreślonych niniejszym regulaminem oraz innymi przepisami, decyzje podejmuje   

naczelnik zawodów. 
 Uczestnicy zawodów zobligowani są do przestrzegania regulaminu obiektu. 

 Na niecce pływalni przebywają wyłącznie osoby biorące udział w zawodach. Pozostali 

uczniowie uczestniczą w lekcjach zgodnie z planem zajęć. 
 Zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację przez prawnych opiekunów uczestników zawodów 

postanowień zawartych w niniejszym Komunikacie oraz wyrażenie zgody na nieodpłatne 
wykorzystywanie zdjęć, filmów lub wywiadów z ich wizerunkiem na potrzeby promocyjne 
zawodów, jak i Organizatora (Szkoły Podstawowej Nr 32 w Toruniu), w tym na zamieszczanie 
wyników z danymi osobowymi uczestników zawodów na stronie internetowej.  

 Jednocześnie, zgłoszenie do zawodów oznacza wyrażenie zgody przez prawnych opiekunów 
uczestników zawodów na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. z 2014 r., poz. 1182 j.t.,  
z póź. zm.), w celach promocyjnych zawodów oraz Organizatora. Wyrażający zgodę mają prawo 
wglądu i poprawiania ich oraz podają je dobrowolnie. 

 Przyjmuje się, że zgłoszenie zawodnika do zawodów (wpis na listę zawodników)  
jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Komunikatu. 

 
      

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAWODACH   

 
 
 
 
 

 


