
Regulamin 
Włodawskiej Ligii Pływackiej  

dla dzieci i młodzieży 
 

1. Organizatorem zawodów jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie.  
Dane teleadresowe: 22-200 Włodawa, ul. Szkolna 4, tel. 082/ 5722 - 584, www.mosir.wlodawa.eu, adres 
e mail:mosir.wlodawa@gmail.com 

2. Termin i miejsce zawodów:  
a) godzina rozpoczęcia zawodów określona zostanie w szczegółowym programie zawodów, o którym 

mowa w pkt. 19, 
b) terminy poszczególnych edycji: 6 luty, 6 marzec, 27 marzec i 24 kwiecień 2022 r. 
c) miejsce zawodów - kryta Pływalnia we Włodawie, ul. Szkolna 4, 
d) organizator może z ważnych przyczyn dokonać zmian terminów wcześniej zamieszczając informacje na 

stronach internetowych.  
3. Dane basenu sportowego, na którym odbywają się zawody:  

a) długość – 25 m,  
b) temperatura wody ok. 27 °C.  

4. Cel zawodów:  
a) doskonalenie umiejętności pływackich wśród dzieci,  
b) propagowanie pływania, jako czynnej formy spędzania wolnego czasu,  
c) umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w rywalizacji sportowej początkujących 

pływaków,  
d) przegląd umiejętności pływackich wśród dzieci w celu wyłonienia talentów pływackich.  

5. Zawody mają charakter amatorski z własną komisją sędziowską. Rozgrywane są indywidualnie oraz 
drużynowo sztafeta 4 x 25 m stylem dowolnym jedynie w grupach wiekowych C i D. Zawody obejmują 
4 starty w terminach określonych w pkt. 2 Regulaminu. 

6. Sztafeta składa się z 4 osób + fakultatywnie 2 osoby rezerwowe, oddzielnie dziewczęta i chłopcy. 
Zawodnik może startować tylko w jednej sztafecie w trakcie trwania całej edycji (4 startów).    

7. Uczestnikami zawodów mogą być dzieci i młodzież z roczników 2002 i młodsi, zgłoszeni indywidualnie lub 
przez sekcje pływacki/kluby/stowarzyszenia itp. Zawody rozgrywane są w 4 kategoriach wiekowych 
z podziałem na dziewczęta i chłopców:  
a) dzieci urodzone w latach 2012 i młodsi, 
b) dzieci urodzone w latach 2009 – 2011, 
c) młodzież urodzona w latach 2007 – 2008, 
d) młodzież urodzona w latach 2002 – 2006.  

8. Zawodnicy mają prawo startu tylko w jednej kategorii wiekowej, wykluczony jest start zawodników 
starszych w kategorii młodszej i odwrotnie.  

9. Każda sztafeta musi posiadać swojego opiekuna. Opiekunem drużyny lub grupy zawodników (sekcji 
pływackiej/klubu/stowarzyszenia etc.) może być wyłącznie osoba pełnoletnia, natomiast rodzic bądź 
prawny opiekun w przypadku osób biorących udział w zawodach jako osoba niezrzeszona.  

10. Opiekun zobowiązany jest do podpisania zgody na udział dziecka w zawodach oraz oświadczenia, że nie 
znane są żadne przeciwwskazania zdrowotne dziecka na udział w zawodach - wzór oświadczeń załącznik 
nr 1 i 2 do Regulaminu oraz złożenia w dniu zawodów oświadczenia COVID - wzór oświadczeń załącznik nr 
3.  

11. Grupa/ osoba niepełnoletnia startująca indywidualnie bez opiekuna nie będzie dopuszczona do zawodów.  
12. Zgłoszenia do zawodów:  

a) uczestników zawodów zgłasza opiekun grupy, rodzic lub opiekun prawny dziecka. Osoba pełnoletnia 
może dokonać procesu rejestracji samodzielnie, 

b) zgłoszenia należy dokonać dostarczając prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia organizatorowi 
w terminie do 31 stycznia 2022 r., 

c) formularz zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: mosir.wlodawa@gmail.com 
z dopiskiem: Włodawska Liga Pływacka MOSiR Włodawa lub dostarczyć osobiście do siedziby 
Organizatora, 

d) formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu, 
13. Uczestnik musi posiadać legitymację szkolna lub inny dokument potwierdzający tożsamość i wiek 

zawodnika. 
14. Udział zawodników jest bezpłatny.  



15. Każda osoba niepełnoletnia uczestniczy w zawodach wyłącznie pod opieką i nadzorem opiekuna grupy, 
rodzica bądź prawnego opiekuna.  

16. Przebieg zawodów i kolejność rozgrywanych konkurencji ustalona zostanie przez Sędziego Głównego 
w zależności od ilości osób zgłoszonych do poszczególnych konkurencji i podany do ogólnej wiadomości 
przed terminem rozpoczęcia zawodów. 
a) wszystkie konkurencje rozgrywane są seriami na czas, osobno dla dziewcząt i chłopców oraz kategorii 

wiekowych, 
b) zawody zostaną rozegrane nw. stylami na dystansie: 

 grupa A (dzieci z roczników 2012 i młodsi) – 25 m stylem dowolnym, 
 grupa B (dzieci z roczników 2009 – 2011) – 25 m stylem: grzbietowym, klasycznym i dowolnym, 
 grupa C (młodzież z roczników 2007 – 2008) – 50 m stylem: grzbietowym, klasycznym i dowolnym, 
 grupa D (młodzież szkół ponadpodstawowych) – 50 m stylem: grzbietowym, klasycznym, 

dowolnym i motylkowym, 
c) uczestnik zawodów może startować każdym stylem z zachowaniem grupy wiekowej pod warunkiem 

zgłoszenia w regulaminowym czasie (karta zgłoszenia - pkt 12b), 
d) zawodnicy z roczników 2009 i młodsi startują wyłącznie z wody, dzieci z roczników 2012 i młodsze 

mogą używać sprzętu pomocniczego w postaci pasów wypornościowych, makaronów lub deski. 
e) w przypadku takiego samego czasu przyznaje się miejsca równorzędne, 
f) zabronione jest przeszkadzanie innemu zawodnikowi oraz używanie urządzeń lub ubioru, które 

pomagałyby zwiększać szybkość, pływalność lub wytrzymałość – np. płetwy, łapki, itp., z wyłączeniem 
przypadku określonego w pkt. 16d. 

g) na teren hali pływackiej wchodzą wyłącznie zawodnicy oraz ich opiekunowie.  
17. Zawody rozgrywane są indywidualnie oraz drużynowo  - sztafeta. Do klasyfikacji generalnej zliczane będą 

punkty z poszczególnych etapów (startów). Suma punktów ostatecznie będzie decydowała o miejscu 
w zawodach w poszczególnych konkurencjach i sztafecie.  Do klasyfikacji generalnej zliczane będą punkty 
za 10 pierwszych miejsc w poszczególnych konkurencjach (za miejsce I – 10 pkt, ……… miejsce X – 1 pkt).   

18. Medale przewidziane są dla trzech najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach i sztafetach. 
Dyplomy dla wszystkich uczestników. Wśród uczestników, którzy ukończą cykl zawodów zostaną 
wylosowane nagrody. Warunkiem odebrania nagrody jest obecność zawodnika w trakcie losowania. 
W przypadku nieodebrania nagrody wylosowana zostanie kolejna osoba. 

19. Szczegółowy program zawodów, poszczególnych etapów publikowany będzie na stronach internetowych 
organizatora najpóźniej 3 dni przed zawodami: 

20. Postanowienia końcowe: 
a) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i pozostawione na terenie obiektu, 
b) po dokonaniu zgłoszenia do zawodów nie będą możliwe jakiekolwiek zmiany dotyczące startów 

zawodników; dopisywanie, zamiana itp., 
c) zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, 
d) komisję sędziowską powołuje Organizator, 
e) na basenie obowiązują stroje zgodne z Regulaminem Pływalni, 
f) w sprawach nie objętych Regulaminem decyduje Organizator zawodów, 
g) opiekunowie odpowiadają za pobrane transpondera do szafek zawodników oraz porządek w szatniach, 

z których korzystają podopieczni. Opiekują się swoimi zawodnikami przez cały okres od momentu ich 
wejścia na obiekt, w czasie trwania zawodów, aż do momentu ich wyjścia poza teren Krytej Pływalni, 

h) kwestie sporne w zakresie przeprowadzenia zawodów reguluje Organizator zawodów, 
i) kwestie sporne dotyczące konkretnego startu mogą być zgłaszane przez zawodnika i jego opiekuna do 

Sędziego Głównego bezpośrednio po zakończeniu tego startu (przed rozpoczęciem startu kolejnego). 
Jeżeli do tego momentu nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia wyniki są ostateczne, 

j) podczas rozgrywania zawodów na torach basenowych nie mogą znajdować się zawodnicy, którzy 
przeprowadzają rozgrzewkę, 

k) Organizator zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu, 
l) Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie. 

 
                                                           Z up. DYREKTORA 

                                                                                MOSiR 
                                                                                         Kamila Bajuk 

 
 
 



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Karta zgłoszenia zawodnika 
Włodawska Liga Pływacka  

dla dzieci i młodzieży 
 
 

Dane zawodnika  

Imię, nazwisko zawodnika Rok urodzenia  

 

 

Płeć– (właściwe skreślić X) 

Kobiety Mężczyźni 

Kategorie wiekowe – (właściwe skreślić X)* 

Grupa A 
(dzieci z roczników  

2012 i młodsi), 

Grupa B 
(dzieci z roczników  

2009 – 2011) 

Grupa C 
(młodzież z roczników  

2007 – 2008) 

Grupa D 
(młodzież z roczników  

2002 – 2006) 

Konkurencji – Style (właściwe skreślić X) ** 

dowolny 

grzbietowy  grzbietowy grzbietowy 

klasyczny klasyczny klasyczny 

dowolny dowolny 
dowolny 

motylkowy 

Nazwa klubu (należy podać nazwę sekcji pływackiej/klubu/stowarzyszenia itp.) *** 

 

* -     grupa A  – dystans 25 m stylem dowolnym, 
  grupa B  – dystans 25 m stylem: grzbietowym, klasycznym i dowolnym, 
  grupa C  – dystans 50 m stylem: grzbietowym, klasycznym i dowolnym, 
  grupa D – dystans 50 m stylem: grzbietowym, klasycznym, dowolnym i motylkowym. 

** -  proszę zaznaczając krzyżykiem  konkurencje (styl) w jakiej zawodnik wystartuje. 
*** - osoby niezrzeszone nie wypełniają tej części zgłoszenia. 

 

Oświadczenia 

Wyrażam zgodę na udział ww. dziecka w zawodach pływackich organizowanych przez Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji we Włodawie. Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane żadne przeciwwskazania 
o charakterze zdrowotnym, uniemożliwiające mu (jej) wzięcia udziału w zawodach. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych/mojego (wychowanka/podopiecznego/ dziecka) 
oraz wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez przez Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji we Włodawie.  

Włodawa, dnia ________.01.2022 r.  

______________________________________________ 

czytelny podpis opiekuna/wychowawcy/rodzica/prawnego opiekuna 
 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu 
Karta zgłoszenia sztafety 
Włodawska Liga Pływacka  

dla dzieci i młodzieży 
 (4x25m styl dowolny) 

 
 

Nazwa sztafety (nazwa własna lub szkoły/sekcji pływackiej/klubu/stowarzyszenia): 

 

                                                        Płeć– właściwe skreślić X  

Kobiety Mężczyźni  

Kategorie wiekowe – właściwe skreślić X  
Grupa C 

(młodzież z roczników 2007 – 2008)  
Grupa D 

(młodzież z roczników 2002 – 2006) 

Skład sztafety*   

Lp. Imię, nazwisko zawodnika  Rok urodzenia 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

* -  sztafeta musi się składać minimum 4 zawodników, maksymalnie 6 (2 zawodników rezerwowych).  

Oświadczenia 

W imieniu rodziców lub własnym wyrażam zgodę na udział ww. dzieci w zawodach pływackich 
organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie. Jednocześnie oświadczam, że nie są mi 
znane żadne przeciwwskazania o charakterze zdrowotnym, uniemożliwiające im wzięcia udziału w zawodach. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych/mojego (wychowanka/podopiecznego/ dziecka) 
oraz wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez przez Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji we Włodawie.  

Włodawa, dnia ________.01.2022 r.  

______________________________________________ 

czytelny podpis opiekuna/wychowawcy/rodzica/prawnego opiekuna 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 do Regulaminu 

OŚWIADCZENIE* 
 
1. Dane osoby uczestnika biorącego udział w zawodach pływackich organizowanych przez MOSiR Włodawa:  
 
_________________________________________________________________________________             

Imię i Nazwisko 
 

2. W przypadku uczestnika niepełnoletniego  proszę podać  
Dane Rodzica / Opiekuna prawnego: 
 
_________________________________________________________                                   ____________________________  
                                                                 Imię i Nazwisko                                                                                                                                             Tel. Kontaktowy                                                                                                    
 
3. Oświadczenie uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego w związku ze stanem epidemii COVID-19.                                                              

Oświadczam, że w okresie ostatnich 10 dni, poprzedzających złożenie oświadczenia uczestnik/syn/córka/podopieczny:  
1. Jestem/Jest zdrowy, nie występują u niego objawy infekcji, choroby sugerujące chorobę zakaźną. 
2. Nie zamieszkiwałem/Nie zamieszkiwał z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych i nie miałem/nie miał 
kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przed terminem rozpoczęcia zawodów. 
3. Jestem/Jest przygotowany do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem 
dystansu społecznego oraz przestrzeganiem obowiązujących w tym zakresie przepisów i zasad higieny. 
 
      Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29/8/1997 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w moim oświadczeniu.  
 
Włodawa,_________.___.2022 r.                                         ___________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                         Czytelny podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego 
 
*   - Oświadczenia należy złożyć w dniu zawodów przed każdą edycją.  Uczestnik pełnoletni nie wypełnia pkt.  2 oświadczenia. 


