
 

 

REGULAMIN ZAWODÓW  MIKOŁAJKOWYCH 

BURMISTRZA NOWEGO TARGU 

CEL TURNIEJU 

1. Popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży, aktywne spędzanie czasu wolnego. 

ORGANIZATOR 

2. Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu. 

MIEJSCE ZAWODÓW 

3. Pływalnia Miejska w Nowym Targu przy Placu Evry 4. 

TERMIN ZGŁOSZEŃ i ZAWODÓW 

4. Zawody odbędą się w dniu 9 grudnia 2017 roku od godz. 8:30 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

5. W zawodach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież z powiatu i miasta Nowy Targ. 

6. Udział w zawodach jest płatny 10 zł od osoby, w tym wstęp na basen. 

7. Każdy uczestnik zawodów musi umieć pływać. 

8. Zawodnicy maja prawo startu tylko w jednej kategorii wiekowej oraz w dwóch konkurencjach. 

9. Organizator zabezpiecza oprawę zawodów, sędziowanie, rezerwację niecki basenu 
sportowego, elektroniczny pomiar czasu, dyplomy i nagrody. 

ZGŁOSZENIA 

10. Zgłoszenia szkółek pływackich i organizacji: 

1. Termin zgłoszenia upływa w dniu 6 grudnia 2017 roku; zgłoszenia dokonane po tym 
terminie nie będą uwzględniane; 

2. Zgłoszenia muszą być przygotowane w edytorze zgłoszeń SPLASH Entry Editio; 

3. wygenerowany plik .lxf należy przesłać na adres zawody@swimart.pl zgłoszenia 
w innym formacie nie będą przyjmowane; 

4. Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia konkurencję oraz 
czas uzyskany w ostatnich 12 miesiącach; 

5. Wszystkie materiały potrzebne do przygotowania zgłoszenia dostępne na stronie 

www.swimart.pl 

11. Zgłoszenia osób niezrzeszonych: 

1. Termin zgłoszenia upływa w dniu 4 grudnia 2017 roku; zgłoszenia dokonane po tym 
terminie nie będą uwzględniane, 

2. Zgłoszenia osób indywidualnych przyjmowane są na kasach Pływalni Miejskiej na 
podstawie karty zgłoszeniowej. Opłata startowa płatna przy zgłoszeniu. 

PRZEBIEG ZAWODÓW 

12. Zawody mają charakter amatorski z własną komisją sędziowską. 

13. Kolejność startu: od roczników najmłodszych do najstarszych, w kolejności dziewczęta, 
chłopcy. 

14. Zawody rozgrywane są seriami na czas osobno dla dziewcząt i chłopców. 

15. Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna (serie na czas w kategorii wiekowej). 
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16. W przypadku takiego samego czasu przyznaje się miejsca równorzędne. 

17. Zawodnicy w kategoriach wiekowych 6 lat i młodsi (roczniki 2010 i młodsi) oraz 7 i 8 lat (roczniki 

2009, 2008) startują z słupka startowego lub z wody (od głębokiej strony niecki). Zawodnicy 

pozostałych kategorii wiekowych startują z słupka startowego. 

18. Na teren hali basenowej wchodzą wyłącznie zawodnicy. Rodzice lub inne osoby 

towarzyszące kibicują z trybun, które są ogólnodostępne. 

19. Zabronione jest przeszkadzanie innemu zawodnikowi oraz używanie urządzeń, które 

pomagałyby zwiększać szybkość, pływalność lub wytrzymałość – np. płetwy, łapki, rękawice, 

deski, itp. 

20. Każdy zawodnik ma prawo startu w jednej konkurencji indywidualnej. 

21. Długość pływalni: 25 metrów, 6 torów; temperatura wody: 270C, głębokość wody 135-180 cm, 
pomiar czasu: elektroniczny. W czasie rozgrzewki tor nr 6 jest torem jednokierunkowym – 
przeznaczonym do skoków. 

22. Program zawodów zgodnie z załącznikami nr 1. 

SĘDZIOWIE 

23. Organizator zapewnia obsługę zawodów przez obsługę sędziowską, techniczną i biuro 
zawodów. 

NAGRODY 

24. Zdobywcy miejsc I – III w poszczególnych kategoriach otrzymają dyplomy, medale. 

25. Zdobywcy miejsc od IV do VI w poszczególnych kategoriach otrzymają dyplomy. 

26. Zawodnicy w kategoriach wiekowych 7 i 8 lat (roczniki 2010, 2009,) oraz młodsi otrzymają 
pamiątkowe dyplomy za udział. 

27. Wszyscy zawodnicy otrzymają paczkę podarunkową. 

UWAGI KOŃCOWE 

28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i pozostawione na terenie 

pływalni. 

29. Ubezpieczenie zawodników leży po stronie uczestnika zawodów. 

30. W sprawach spornych i nie objętych regulaminem decyduje organizator zawodów. 

31. Uczestnictwo w zawodach jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu 
oraz regulaminu Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. 

32. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian niniejszego regulaminu. 

33. Interpretacja zapisów niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom. 

 

 



 

 

Program zawodów mikołajkowych 

Burmistrza Nowego Targu 

LP KATEGORIE WIEKOWA DYSTANS/STYL 

Rozgrzewka od godz. 8:30 

Start zawodów od godz. 9:00 dla roczników 2011 i młodsi, 2010-2009, 2008-2007 

1 6 lat i młodsi z przyrządem (roczniki 2011 i młodsi) 25 dowolnie 

2 6 lat i młodsi (roczniki 2011 i młodsi) 25 dowolnie 

3 7 i 8 lat (roczniki 2010, 2009) 25 stylem dowolnym 

4 9 i 10 lat (roczniki 2008, 2007) 25 stylem dowolnym 

5 7 i 8 lat (roczniki 2010, 2009) 25 stylem grzbietowym 

6 9 i 10 lat (roczniki 2008, 2007) 25 stylem klasycznym 

Dekoracja zawodników 10 lat i młodszych ok. 11:00 

Rozgrzewka ok. godz. 11:00 (po zakończeniu wcześniejszych konkurencji) 

Start zawodów ok. godz. 11:30 dla roczników 2006-2005, 2004-2003, 2002-2000 i sztafeta rodzinna 

7 11 i 12 lat (roczniki 2006, 2005) 50 stylem dowolnym 

8 13 i 14 lat (roczniki 2004 – 2003) 50 stylem dowolnym 

9 15 i 17 lat (roczniki 2002 – 2000) 50 stylem dowolnym 

10 11 i 12 lat (roczniki 2006, 2005) 50 stylem klasycznym 

11 13 i 14 lat (roczniki 2004 – 2003) 50 stylem klasycznym 

12 15 i 17 lat (roczniki 2002 – 2000) 50 stylem klasycznym 

13 Sztafeta rodzinna (dziecko do 11 lat i młodsze + rodzic) 50 stylem dowolnym 

14 Sztafeta rodzinna (dziecko 12 lat i starsze + rodzic ) 50 stylem dowolnym 

Dekoracja zawodników 11 lat i starczych oraz sztafet rodzinnych. Zakończenie zawodów 

 


