
                                                                    REGULAMIN

                        WIOSENNE ZAWODY PŁYWACKIE UKS MOSIR WŁODAWA
 Cel: 
• Popularyzacja pływania jako czynnej formy uprawiania rekreacji sportowej i spędzania czasu wolnego. 
• Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w rywalizacji sportowej. 
• Promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Włodawy i okolic ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na rozwój zainteresowań pływackich. 

Organizatorzy:
UKS MOSIR WŁODAWA 

Termin i miejsce: 
09.04.2017 r. Pływalnia Kryta przy MOSiR Włodawa ul Szkolna 4 

Uczestnictwo: 
1. Uczestnikami zawodów mogą być osoby ukończyły 8 rok życia i starsi
2. Uczestnicy zawodów startują zgodnie z podziałem na grupy wiekowe.                                                               
3. Każdy z zawodników może startować w konkurencjach w swoim roczniku i kategoriach OPEN                      
4. Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas z podziałem na rywalizację kobiet i mężczyzn.                    
5. Zgłoszenia zawodników do dnia 31.03.2017r. do godz 15.00 Recepcja MOSIR Włodawa ul Szkolna 4.           
6. Zgłoszenia powinny zawierać Imię i Nazwisko, datę urodzenia, oświadczenie o braku przeciwwskazań do 
udziału w zawodach.                                                                            

Konkurencje: (dzielone na chłopców i dziewcząt)                                                                                                  
1. rocznik 2009               25 m – stylem dowolnym                                                                                                  
2. rocznik 2008-2007     25 m – stylem dowolnym                                                                                                   
3. rocznik 2006-2005     50 m –  stylem dowolnym                                                                                                  
4. rocznik 2004-2003     50 m –  stylem dowolnym   100 m –  stylem dowolnym                                                   
5. rocznik 2002-2001     50 m –  stylem dowolnym   100 m –  stylem dowolnym                                                   

KATEGORIA OPEN                                                                                                                                               
rocznik 2000 i starsi                                                                                                                                                  
50m -  stylem dowolnym                                                                                                                                           
50m -  stylem klasycznym                                                                                                                                         
50m -  stylem grzbietowym                                                                                                                                       
50m -  stylem motylkowym                                                                                                                                       
200m - stylem dowolnym 

OSOBY NIEPEŁNOLETNIE DO ZGŁOSZENIA DOŁĄCZAJĄ ZGODĘ RODZICÓW.                            
PRZY ZGŁOSZENIU ZBIOROWYM (dotyczy szkół i innych organizacji sportowych) 
WYSZCZEGÓLNIONE MUSZĄ BYĆ KONKURENCJE I DOŁĄCZONA ZGODA RODZICÓW.          

Za zajęcie pierwszych 3 miejsc w poszczególnych konkurencjach zawodnicy otrzymują medale oraz dyplomy.  

Postanowienia końcowe:                                                                                                                                         
1. Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są: sędzia główny i ratownicy.                                       
2. W sprawach nie objętych regulaminem decydować będzie Organizator.                                                             
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 
4. Kibiców oraz opiekunów obowiązuje strój sportowy + klapki


