
 

Regulamin Szkolnej Ligi Pływackiej 
MOSiR Włodawa

1. Cel imprezy:
– Propagowanie pływania,
– Wyłonienie najlepszych pływaków
– Propozycja aktywnego wypoczynku dla poprawy osobistej sprawności i własnego zdrowia,
– Dobra zabawa w formie współzawodnictwa rówieśników,
– Promocja miasta oraz ośrodka

2. Organizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie ul. Szkolna 4, 22 – 200 Włodawa, tel. (082) 5721-259, 
5722-584, mosir.wlodawa@gmail.com

 3. Miejsce zawodów:
Zawody odbędą się na 25 metrowej pływalni w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji we Włodawie, ul. 
Szkolna 4. 

Pomiar czasu – ręczny.

4. Termin zawodów:
Szkolna liga składać się będzie z sześciu edycji (listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień)
Szczegółowe terminy spotkań zostaną podane po zebraniu grupy chętnych. 

O wszelkich zmianach terminów organizatorzy poinformują przynajmniej na 4 dni przed planowanymi 
zawodami.

5. Uczestnictwo:

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH JEST DOSTARCZENIE FORMULARZA 
ZGŁOSZENIOWEGO DO RECEPCJI OŚRODKA 

DO DNIA 18.11.2014 R.

W zawodach mają prawo startu wszyscy chętni, po spełnieniu następujących wymogów:
- osoby pełnoletnie – złożenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
- osoby, które nie ukończyły 18 roku życia – złożenie prawidłowo wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego, podpisanego przez opiekuna prawnego.
Prawidłowo wypełniona formularz zgłoszeniowy stanowi zarazem zaświadczenie o braku przeciwwskazań 
do udziału w zawodach pływackich.

7. Kategorie:
Zawodnicy podzieleni będą na kategorie klasowe osobno dla dziewcząt i chłopców. Każdy zawodnik ma 
prawo startu 
w dwóch kategoriach.

Konkurencje w kategoriach szkolnych:
- kl. I - II szkoły podstawowej i młodsi – 25 m styl dowolny
- kl. III – IV szkoły podstawowej – 25 m styl dowolny
- kl. V – VI szkoły podstawowej – 25 m styl dowolny 
- kl. I – II Gimnazjum – 50 m styl dowolny
- kl. III Gimnazjum – I Liceum – 50 m styl dowolny



Kategorie OPEN (uczniowie wszystkich szkół)
- 50 m styl klasyczny
- 50 m styl grzbietowy
- 50 m styl motylkowy
- 50 m styl dowolny
- Kategoria ZŁOTA – 100 m zmienny 

Organizator nie dopuszcza startu zawodnika w młodszej kategorii. Istnieje jednak możliwość startu 
zawodnika 
w starszej kategorii klasowej.

8. Punktacja:
1. Zawody prowadzone są systemem eliminacji, a miejsca będą przyznawane na podstawie (czasów) 
wyników uzyskanych w eliminacjach.
2. O kolejności końcowej decyduje suma punktów uzyskanych we wszystkich edycjach.
3. Punktacja prowadzona jest osobno dla dziewcząt i chłopców w poszczególnych kategoriach.

Zawodnicy zajmujący miejsca od I do X otrzymują punkty:
I m-ce – 12pkt.
II m-ce – 10pkt.
III m-ce – 8pkt.
IV m-ce – 7pkt.
V m-ce – 6pkt.
VI m-ce – 5pkt.
VII m-ce – 4pkt.
VIII m-ce – 3pkt.
IX m-ce – 2pkt.
od miejsca X m-ce – 1pkt.

W przypadku gdyby dwóch lub więcej zawodników uzyskało tą samą ilość punktów, o miejscu w 
klasyfikacji generalnej decyduje:
-ilość zdobytych wyższych miejsc
-najlepszy uzyskany czas

9. Nagrody:
Indywidualnie nagrodzeni zostają trzej pierwsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach, którzy uzyskali 
największą ilość punktów w klasyfikacji łącznej we wszystkich spotkaniach.

10. Postanowienia końcowe:
- ze względu na amatorski charakter zawodów, organizator odstąpił częściowo od przepisów Polskiego 
Związku Pływackiego. Start do wyścigów odbywać się będzie ze słupków lub z wody, na komendę startera. 
Za popełnienie falstartu zawodnik zostaje ukarany dodaniem dwóch sekund do końcowego rezultatu,
- w sprawach spornych głos decydujący ma sędzia główny zawodów,
- organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie, terminach i programie czasowym 
imprezy.

We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje organizator.

                                                            

                                                            MOSiR Włodawa


