
1. Termin i miejsce zawodów
Centrum Edukacyjno – Rekreacyjne Solne Miasto ul. Kościuszki 15, 30-032 Wieliczka

a) Zaplanowane są trzy rundy zawodów:
 20 marca 2021 sobota
 30 maja 2021 niedziela
 2 października 2021 sobota;
b) Komunikat zawodów do każdej rundy pojawi się nie później niż na 30 dni przed zawodami.

d) Poprawa bezpieczeństwa nad wodą poprzez motywację do zdobywania umiejętności pływackich;

b) Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży w duchu Fair Play;

c) W finałowej rundzie, w konkurencjach , wystartuje sześciu najszybszych zawodników z rund RACE
kwalifikacyjnych, . Jeżeli zawodnicy zakwalifikowani do finałów RACE  którzy zgłoszą swój udział w SEL
nie potwierdzą udziału, prawo startu w finale przechodzi na zawodnika rezerwowego (który zgłosił chęć 
startu w SEL). Konkurencja rozgrywana jest w kategoriach ;2008, 2009 oraz 2010

c) Zgłoszenia do zawodów należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie zgodnie z komunikatami;

3.Cel zawodów

b) Do finałowej rundy, zgłoszonych będzie sześć najszybszych z rundy pierwszej i drugiej SZTAFET 
(danej konkurencji). Konkurencja rozgrywana jest w dwóch kategoriach dziewczęta i chłopcy, których 
suma wieku, wg rocznika, jest nie większa niż 48 lat. W finale każdy klub ma prawo wystawić nie więcej 
niż 2 sztafety jednej płci. W finale można zmienić skład sztafet;

a) Zgłoszenie do zawodów równoznaczne jest z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu;
5. Zgłoszenia do zawodów

b) Liczba zawodników mogących wziąć udział w zawodach  jest ograniczona – decyduje zgłoszeń
kolejność zgłoszeń;

2. Organizator
Stowarzyszenie Solne Miasto Wieliczka.

a) Zawody rozgrywane są w sześciu kategoriach wiekowych – dzieci urodzone w latach: 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013 i młodsi;

e) Promocja gminy Wieliczka na arenie sportowej.

c) Umożliwienie sprawdzenia umiejętności pływackich zawodnikom urodzonym w latach 2008 i 
młodszym;

4. Uczestnictwo

e) Starty zawodników dozwolone są wyłącznie w strojach dopuszczonych przez PZP;

d) Osoby biorące udział w zawodach powinny poddać się wcześniej badaniom lekarskim 
stwierdzającym ich zdolność do udziału w zawodach. Odpowiedzialność za niewykonanie badań i 
wynikające z tego powodu wypadki i konsekwencje prawne spada na rodziców bądź opiekunów 
prawnych;

f) Każdą reprezentację klubu zgłasza trenera/opiekuna, który jest zobowiązany do posiadania zgody 
rodziców na udział każdego dziecka w zawodach oraz oświadczenia rodziców, że stan zdrowia ich 
dziecka pozwala na udział w zawodach.

a) Popularyzacja pływania wśród najmłodszych dzieci oraz docenienie wysiłków związanych z 
treningiem poprzez dopingowanie wszystkich zawodników z trybun oraz nagrodzenie także tych dzieci, 
które nie trenują regularnie lub uprawiają ten sport całkiem amatorsko;
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25 dowolnym X

25 klasycznym X
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50 motylkowy RACE * * *
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