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Międzynarodowy Festiwal Sportu 

Regulamin  

MISTRZOSTWA MIASTA I GMINY BOGATYNIA 

                           W PŁYWANIU 

                               02.04.2016 

 

1.Organizator. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni 

we współpracy z: 

Uczniowskim Klubem Sportowym PATOMSWIM Bogatynia 

2.Miejsce i termin. 

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni ul. Wyczółkowskiego 42a 

02.04.2016r. (sobota)  

Godz. 15:00 

3. Cel imprezy. 

Integracja środowisk sportowych, propagowanie Pływania wśród dzieci i młodzieży. 

4. Informacje ogólne. 

W zawodach może brać udział każde dziecko umiejące pływać wymaganymi stylami 

posiadające legitymację szkolną będące pod opieką rodzica/opiekuna prawnego bądź 

nauczyciela. Zawodnik nie będący członkiem Sekcji Pływackiej działającej przy OSiR 

Bogatynia bądź Klubu Pływackiego Patomswim zobowiązany jest do przedstawienia w biurze 

organizatora przed zawodami pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział w 

zawodach. 

5. Program zawodów. 

Każdy zawodnik startuje w dwóch konkurencjach: 

- 25 m stylem dowolnym + 25 m stylem grzbietowym ( klasy 1-3) 

- 50 m stylem dowolnym + 50 m stylem grzbietowym (klasy 4-6 i gimnazja) 

Dopuszcza się możliwość pływania z deską (młodsze dzieci – klasa 1) oraz startu z wody. 

Starty odbywać się będą seriami na czas. 

6. Kategorie Wiekowe ( w dwuboju ) 

Klasyfikacja będzie prowadzona osobno dla dziewcząt i chłopców z uwzględnieniem 

podziału na poszczególne kategorie: 

- Klasa 1-3 

- Klasa 4-6 

- Gimnazja 

7.  Punktacja 

- o miejscu decyduje suma czasów (styl dowolny + styl grzbietowy), 

- zawodnik z niższą sumą czasów zajmuje wyższe miejsce, 

- w przypadku uzyskania jednakowej sumy czasów decyduje wynik w stylu dowolnym, 

6. Nagrody. 

Każdy zawodnik otrzymuje pamiątkowy medal. Miejsca 1-3 dyplomy oraz drobne upominki. 

7. Zasady finansowania. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni 

8. Postanowienia końcowe. 

Organizator zabezpiecza opiekę medyczną podczas rozgrzewki i zawodów, oraz 

odpowiedzialność z tytułu ubezpieczeń od nieszczęśliwych wypadków. W sprawach nie 

objętych regulaminem decyduje organizator. Organizator zastrzega sobie również prawo do 

zmian niniejszego regulaminu. Podczas trwania zawodów obowiązuje regulamin wewnętrzny 
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pływalni, na której rozgrywane są zawody. Wyniki oraz relacja fotograficzna dostępne będą  

na stronie internetowej  OSiR www.osirbogatynia.pl oraz www.patomswim.pl . Szczegółowe 

informacje w siedzibie OSiR Bogatynia przy ul. Białogórskiej 28, bądź pod numerem 

telefonu 75 77 31 343 wew. 23. 

 

 

http://www.osirbogatynia.pl/

