
PUCHAR BURMISTRZA NOWEGO TARGU 2022r.
       REGULAMIN ZAWODÓW PŁYWACKICH 

CEL ZAWODÓW
1. Popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży jako sposób aktywnego spędzanie czasu wolnego,
2. Udział w rywalizacji sportowej w celu sprawdzenia umiejętności pływackich,
3. Promocja Gminy Miasto Nowy Targ na arenie sportowej.

ORGANIZATOR
4. Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu.

MIEJSCE ZAWODÓW
5. Pływalnia Miejska w Nowym Targu przy Placu Evry 4.

TERMIN ZAWODÓW I ZGŁOSZEŃ
6. Zawody odbędą się w dniach:

 3 kwietnia 2022 roku (termin zgłoszeń zgodnie z komunikatem zawodów),
 29 maja 2022 roku (termin zgłoszeń zgodnie z komunikatem zawodów),
 16 października 2022 roku (termin zgłoszeń zgodnie z komunikatem zawodów),
 4 grudnia 2022 roku (termin zgłoszeń zgodnie z komunikatem zawodów)

WARUNKI UCZESTNICTWA
7. Prawo startu w zawodach mają dzieci i młodzież będące członkami klubów, stowarzyszeń i szkółek

pływackich, a także osoby niezrzeszone,
8. Uczniowie Szkół Mistrzostwa Sportowego maja prawo startu poza konkursem,
9. Opłata  startowa  wynosi  10  zł  od  każdego  zgłoszonego  startu  indywidualnego  oraz  w  sztafecie

w każdej edycji zawodów, w tym wstęp na basen,
10. Uczestnicy muszą posiadać pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w zawodach

oraz aktualne badania lekarskie,
11. Zawody rozgrywane są w następujących kategoriach wiekowych:

 7 lat i młodsi (rocznik 2015 i młodsi),
 8 lat (rocznik 2014),
 9 lat (rocznik 2013),
 10 lat (rocznik 2012),
 11 lat (rocznik 2011),
 12 lat (rocznik 2010),
 13 lat (rocznik 2009),
 14 – 16 lat (roczniki 2008, 2007, 2006).

12. Osoby  biorące  udział  w  zawodach  powinny  poddać  się  wcześniej  badaniom  lekarskim
stwierdzającym ich dobry stan zdrowia.  Odpowiedzialność za niewykonanie badań i  wynikające
z tego powodu wypadki i konsekwencje prawne spada na rodziców bądź opiekunów prawnych,



13.Każdy uczestnik zawodów musi umieć pływać.

ZGŁOSZENIA
14. Zgłoszenia zawodników z klubów, stowarzyszeń i szkółek pływackich przyjmowane są jako plik

.lxf,  drogą  elektroniczną  na  adres  zawody@swimart.pl,  zgodnie  z  komunikatem.  Zgłasza
trener/opiekun, który jest zobowiązany do posiadania zgody rodziców (opiekunów prawnych) na
udział dziecka w zawodach oraz oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych), że stan zdrowia ich
dziecka pozwala na udział w zawodach,

15. Zgłoszenia osób niezrzeszonych przyjmowane są w kasach pływalni miejskiej na podstawie karty
zgłoszeniowej dla każdej edycji osobno,

16. Zgłoszenie do zawodów równoznaczne jest z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz
oświadczenia  rodziców (opiekunów prawnych),  że  stan  zdrowia  ich  dziecka  pozwala  na  udział
w zawodach,

17. Potwierdzenie zgłoszeń i wyniki (w systemie on-line) będą dostępne na stronie www.swimart.pl

PRZEBIEG ZAWODÓW
18. Każdy  zawodnik  w  każdej  edycji  ma  prawo  startu  w  3  konkurencjach  indywidualnych  oraz

w jednego startu w sztafecie,
19. Zawody są rozgrywane seriami na czas bez podziału na kategorie wiekowe. Wyniki końcowe będą

podawane w podziale na kategorie wiekowe dla dziewcząt i chłopców,
20. W przypadku takiego samego czasu przyznaje się miejsca równorzędne,
21. Prowadzona będzie generalna klasyfikacja indywidualna ze wszystkich 4 edycji zawodów: 

• na najlepszego zawodnika i zawodniczkę za sumę punktów z 12 startów indywidualnych według
punkcji FINA dla dystansów 25 m dla dziewcząt i chłopców – łącznie dla kategorii 9 lat i młodzi
oraz

• na najlepszego zawodnika i zawodniczkę za sumę punktów z 12 startów indywidualnych według
tabeli Rudolpha dla dystansów 50 m i dłuższych dla dziewcząt i chłopców – łącznie dla kategorii 10
lat i starsi,

22. W  przypadku  takiej  samej  liczby  punktów  w  klasyfikacji  generalnej  decydować  będzie  ilość
zajętych najlepszych pozycji,

23. Zawodnicy płynący dystans 25 m startują ze słupka startowego lub z wody,
24.Długość pływalni:  25 metrów, 6 torów; temperatura wody:  270C, głębokość wody 135- 180 cm,

pomiar czasu: elektroniczny.
PROGRAM ZAWODÓW

EDYCJA I

L.P. KONKURENCJA PŁEĆ KATEGORIE WIEKOWE

'1-2 25m st. dowolnym K/M 7 lat i młodsi 8 lat 9 lat

'3-4 25m st. klasycznym K/M 7 lat i młodsi 8 lat 9 lat

'5-6 25m st. grzbietowym K/M 7 lat i młodsi 8 lat 9 lat

7 4x25m st. dowolnym MIX 9 lat i młodsi (2 zawodników i 2 zawodniczki w dowolnej
kolejności)

DEKORACJE ZA KONKURENCJE 25M ORAZ ROZGRZEWKA DLA ZAWODNIKÓW 10 LAT I STARSI (30 MIN)

'8-9 50m st. dowolnym K/M 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 14-16 lat

'10-11 50m st. grzbietowym K/M 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 14-16 lat

'12-13 50m st. klasycznym K/M 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 14-16 lat
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14 4x50m st. dowolnym MIX 10 lat i starsi (2 zawodników i 2 zawodniczki w dowolnej
kolejności)

EDYCJA II
L.P. KONKURENCJA PŁEĆ KATEGORIE WIEKOWE

'1-2 25m st. dowolnym K/M 7 lat i młodsi 8 lat 9 lat

'3-4 25m st. klasycznym K/M 7 lat i młodsi 8 lat 9 lat

'5-6 25m st. grzbietowym K/M 7 lat i młodsi 8 lat 9 lat

7 4x25m st. dowolnym MIX 9 lat i młodsi (2 zawodników i 2 zawodniczki w dowolnej
kolejności)

DEKORACJE ZA KONKURENCJE 25M ORAZ ROZGRZEWKA DLA ZAWODNIKÓW 10 LAT I STARSI (30 MIN)

'8-9 50m st. motylkowym K/M 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 14-16 lat

'10-11 50m st. dowolny K/M 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 14-16 lat

'12-13 50m st. klasycznym K/M 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 14-16 lat

14 4x50m st. dowolnym MIX 10 lat i starsi (2 zawodników i 2 zawodniczki w dowolnej
kolejności)

EDYCJA III
L.P. KONKURENCJA PŁEĆ KATEGORIE WIEKOWE

'1-2 25m st. dowolnym K/M 7 lat i młodsi 8 lat 9 lat

'3-4 25m st. klasycznym K/M 7 lat i młodsi 8 lat 9 lat

'5-6 25m st. grzbietowym K/M 7 lat i młodsi 8 lat 9 lat

7 4x50m st. dowolnym MIX 9 lat i młodsi (2 zawodników i 2 zawodniczki w dowolnej
kolejności)

DEKORACJE ZA KONKURENCJE 25M ORAZ ROZGRZEWKA DLA ZAWODNIKÓW 10 LAT I STARSI (30 MIN)

'8-9 50m st. dowolnym K/M 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 14-16 lat

'10-11 100m st. zmiennym K/M 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 14-16 lat

'12-13 100m st. klasycznym K/M 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 14-16 lat

14 4x50m st. zmiennym MIX 10 lat i starsi (2 zawodników i 2 zawodniczki w dowolnej
kolejności)

EDYCJA IV
L.P. KONKURENCJA PŁEĆ KATEGORIE WIEKOWE

'1-2 25m st. dowolnym K/M 7 lat i młodsi 8 lat 9 lat

'3-4 25m st. klasycznym K/M 7 lat i młodsi 8 lat 9 lat

'5-6 25m st. grzbietowym K/M 7 lat i młodsi 8 lat 9 lat

7 4x50m st. dowolnym MIX 9 lat i młodsi (2 zawodników i 2 zawodniczki w dowolnej
kolejności)

DEKORACJE ZA KONKURENCJE 25M ORAZ ROZGRZEWKA DLA ZAWODNIKÓW 10 LAT I STARSI (30 MIN)

'8-9 50m st. motylkowym K/M 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 14-16 lat

'10-11 50m st. grzbietowym K/M 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 14-16 lat

'12-13 100m st. dowolnym K/M 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 14-16 lat

14 4x50m st. zmiennym MIX 10 lat i starsi (2 zawodników i 2 zawodniczki w dowolnej
kolejności)



KOMISJA SĘDZIOWSKA
25. Organizator  zapewnia  obsługę  zawodów  przez  Komisję  Sędziowską  zawodów,  którą  powołuje

Kolegium Sędziów Małopolskiego Okręgowego Związku Pływackiego,
26. Podczas zawodów obowiązuje niniejszy regulamin oraz aktualne przypisy FINA i PZP.

NAGRODY
27.W  każdej  edycji  zawodów  zdobywcy  miejsc  I  –  III  w  poszczególnych  konkurencjach

(indywidualnych) i kategoriach wiekowych otrzymają dyplomy, medale,
28.W  każdej  edycji  zawodów  zdobywcy  miejsc  IV  –  VI  w  poszczególnych  konkurencjach

(indywidualnych) i kategoriach wiekowych otrzymają dyplomy,
29.W każdej edycji zawodów drużyny sztafetowe z miejsc I – III otrzymają puchar,
30.Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej na najlepszego pływaka i pływaczkę otrzymają

dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:
31. Zawody rozgrywane są z udziałem publiczności, przy czym obowiązuje noszenie maseczki,
32. Na niecce pływalni mają prawo przebywać tylko zawodnicy i zgłoszeni trenerzy,
33. Wszystkich uczestników zawodów, poza osobami pływającymi obowiązuje noszenie maseczki, 
34. Ewentualne protesty należy składać Sędziemu Głównemu nie później niż 30 minut od zaistnienia

przyczyny,
35. Tor 6 jest  torem jednokierunkowym przeznaczonym również na skoki do wody.  Skoki do wody

w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów,
36. Na teren  hali  basenowej  wchodzą  wyłącznie  zawodnicy.  Rodzice  lub  inne  osoby towarzyszące

kibicują z trybun, które są ogólnodostępne,
37. Za dyscyplinę i zachowanie zawodników w czasie zawodów odpowiada trener / opiekun zgłaszający

zawodników,
38. Każdy uczestnik zawodów musi posiadać dokument tożsamości,
39. Ubezpieczenie zawodników leży po stronie uczestnika zawodów.

UWAGI KOŃCOWE
40. W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem decyduje w ramach swoich kompetencji  Sędzia

Główny lub Organizator,
41. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i pozostawione na terenie pływalni,
42. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wykorzystania  wizerunków  zawodników  w  materiałach

fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych,
43.Uczestnictwo w zawodach jest  jednoznaczne  z  akceptacją  zapisów niniejszego  regulaminu  oraz

regulaminu Pływalni Miejskiej w Nowym Targu,
44.Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian niniejszego regulaminu,
45. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zawodów oraz korekty programu czasowego,
46. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia list zgłoszeniowych,
47. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów ze względu na trwającą epidemię COVID

19 i obostrzenia z tym związane.


