
REGULAMIN 

I OTWARTYCH ZAWODÓW PŁYWACKICH DLA DOROSŁYCH  

PnoSwim ’ 2018 
 

Nazwa:  I OTWARTE ZAWODY PŁYWACKIE DLA DOROSŁYCH  PnoSwim’2018 

Organizator:  Powiatowa Pływalnia w Pajęcznie, MUKS Meduza Pajęczno 

Współorganizatorzy:   

Patronat Medialny:  

Termin: 16 czerwca 2018r.  – rozgrzewka 15:00, zawody 16:00 

Miejsce: Powiatowa Pływalnia w Pajęcznie, 98 – 330 Pajęczno, Ul. Sienkiewicza 5  

                                       tel. 34 311 39 30 lub tel. kom. 602 640 342 

Cele zawodów:    

- Popularyzacja pływania jako czynnej formy uprawiania rekreacji sportowej, spędzania czasu wolnego oraz 

promowanie zdrowego stylu życia, 

- Promocja sprawności fizycznej, integracja społeczności lokalnej, 

- Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich. 

Uczestnicy:  

- Osoby dorosłe powyżej 25 roku życia 

- Amatorzy pływania nie zarejestrowani w PZP  i nie zrzeszeni w grupach Masters PZP. 

- Zaproszeni goście. 

Zgłoszenia zawodników: 

- Zgłoszenie powinno być dokonywane na załączonym druku i terminie 7 dni przed rozpoczęciem zawodów 

do godziny 20:00  na adres : plywalniapajeczno@gmail.com 

- Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 9 czerwca 2018r. do godziny 20:00 

Wpisowe:  

- Udział w zawodach jest możliwy po dokonaniu wpłaty w dniu zawodów, najpóźniej 1 godzinę przed 

rozpoczęciem zawodów ( np. w trakcie rozgrzewki).   

- Koszt opłaty startowej wynosi 10 zł od każdego startu.   

mailto:plywalniapajeczno@gmail.com


Program Zawodów:   

- Zawody rozgrywane zostaną w kategoriach Kobiet i Mężczyzn z podziałem na kategorie wiekowe. 

1. 25 m stylem dowolnym kobiet 

2. 25 m stylem dowolnym mężczyzn 

3. 25 m stylem klasycznym kobiet 

4. 25 m stylem klasycznym mężczyzn 

5. 25 m stylem grzbietowym kobiet 

6. 25 m stylem grzbietowym mężczyzn 

7. 50 m stylem dowolnym kobiet 

8. 50 m stylem dowolnym mężczyzn 

9. 50 m stylem klasycznym kobiet 

10. 50 m stylem klasycznym mężczyzn 

11. 50 m stylem grzbietowym kobiet 

12. 50 m stylem grzbietowym mężczyzn 

 Kategorie wiekowe:     

( UWAGA: KATEGORIA WIEKOWA USTALANA JEST NA DZIEŃ 31 GRUDNIA ROKU ZAWODÓW) 

A : 25 – 34 l.   B : 35 – 44 l.   C : 45 – 54 l.   

D: 55 – 64 l.   E : 65 – 74 l.   F : 75 i powyżej.  

- Każdy zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych w swojej kategorii wiekowej. 

Grupy wiekowe mogą być połączone tak aby skompletować pełne serie. 

Nagrody:   

- Zawodnicy otrzymują medale i dyplomy za miejsca I – III oraz dyplom za miejsca IV – VI w swojej kategorii 

wiekowej 

- W zależności od ilości zgłoszeń oraz pozyskanych środków finansowych od sponsorów przewiduje się 

rozlosowanie nagród rzeczowych oraz symboliczny poczęstunek po zakończeniu zawodów. 

Postanowienia końcowe:   

- Ze względu na rekreacyjny charakter zawodów każda osoba pełnoletnia zgłaszając swój udział w zawodach 

sama oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do startu w zawodach pływackich i bierze udział 

na swoją odpowiedzialność.  

- Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas osobno w kategorii kobiet i mężczyzn.  

- W sprawach spornych nie objętych regulaminem decydujący głos ma sędzia główny zawodów 

- Regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne będą na stronie internetowej:   

www.plywalniapajeczno.pl 


