
 

 REGULAMIN VI AMATORSKICH MISTRZOSTW POLSKI  

W PŁYWANIU FAMILY CUP 2012r.  
 

§ 1. 
ORGANIZATOR 

Organizatorem głównym jest „Family Cup”Sp. z.o.o,i  Stowarzyszenie  Family  Cup. 
Organizatorem regionalnym  jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św.  

§ 2.  
BIURO ORGANIZACYJNE 

MOSiR Ostrowiec Św. 
ul Świętokrzyska 11; 27- 400 Ostrowiec Św.  
tel. komórkowy: (041 2674104), (693-696-936), e – mail: biuro@mosir.ostrowiec.pl, 
basen@mosir.ostrowiec.pl. 
adres strony internetowej – www.mosir.ostrowiec.pl 
Biuro Organizacyjne w dniu zawodów czynne od godz. 9.15 na portalu kasowym Pływalni 
Rawszczyzna. 

§ 3.  
MIEJSCE I TERMIN 

Zawody przeprowadzone zostaną na krytej Pływalni Rawszczyzna w Ostrowcu Św.,  
ul. Mickiewicza 32., rozpoczęcie zaplanowano na godz. 10.00. 
 

§ 3. 
UCZESTNICTWO 

W  zawodach  uczestniczyć  mogą  wyłącznie osoby, które nie posiadają licencji zawodniczej 
Polskiego Związku Pływackiego i zamieszkują na stałe w Polsce. 
 
          § 4. 
                                                        STYLE I DYSTANSE 
Wyścigi we wszystkich  kategoriach  wiekowych  odbywać  się  będą  na  dystansie  25  
metrów,  z wyjątkiem kategorii przedszkolaków 12,5 m. Sztafeta rodzinna rozgrywana będzie 
na dystansie 4 x 25m (gdzie jeden z trzech zawodników płynie dystans dwukrotnie).  
W zawodach obowiązywać będzie system wyścigów seriami na czas. Dopuszczalny jest 
ręczny pomiar czasu. Przyjmuje się, że zawody będą rozgrywane  
w stylu dowolnym, co w tym przypadku oznacza każdy ze znanych stylów, czyli może to być 
crawl, styl klasyczny, styl grzbietowy, delfin lub motylek. Zawodnicy  mogą  rozpoczynać  
start  od  skoku  do  wody   ze  słupka,  z  brzegu  lub  ze  startu  z wody przy ścianie basenu. 

 
§5.  

KATEGORIE WIEKOWE 
W zawodach przyjmujemy następujące kategorie wiekowe, z dodatkowym podziałem kobiety 
– mężczyźni: 
A. Rocznik     2006 i młodsi  -12,5m  - bez karencji 
B. I, II klasa         2005-2004       - 25m   - bez karencji 
C. III, IV klasa      2003-2002      - 25m   - bez karencji 
D. V, VI klasa      2001-2000      - 25m   - 1 rok karencji 
E. Gimnazjum  1999-1997      - 25m   - 2 lata karencji 
F. Liceum+1    1996-1993      - 25m   - 2 lata karencji 
G. M20, K20    1992-1983      - 25m   - 5 lat karencji         
H. M30, K30    1983-1973         - 25m   - 5 lat karencji 
I. M40, K40    1972-1963         - 25m   - 5 lat karencji 
J. M i K   1962 i starsi      - 25m   - 5 lat karencji 
K. Przy zgłoszeniu się co najmniej 3 osób powyżej 61 lat będzie rozegrana dodatkowa 
kategoria. 
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§ 6.  
SZTAFETA RODZINNA 

O wynikach w tej klasyfikacji decydować będą czasy uzyskane przez sztafety rodzinne 
płynące jedynie w następujących składach rodzinnych: 
- matka, ojciec, dziecko 
- dziadek lub babcia, syn lub córka, wnuk lub wnuczka 
- rodzic lub dziadek, dziecko lub wnuk, dziecko lub wnuk, 
Jedynym wyjątkiem jest możliwość uczestnictwa w rodzinie zamiast ojca – ojczyma, zamiast 
matki – macochy. 
W  rozumieniu  tego  regulaminu  wszelkie  ciotki,  wujkowie,  siostrzeńcy,  kuzyni,  
stryjkowie, trzej bracia, trzy siostry nie stanowią rodziny. 

Jeżeli w zawodach startuje  na dystansach indywidualnych więcej osób niż trzy  
z rodziny (np. rodzice i dwójka dzieci) kapitan rodziny z góry zgłasza kto startuje  
w sztafecie rodzinnej.  

 
§ 7.  

NAGRODY 

Organizator główny zapewnia nagrody sportowe w postaci pucharów za miejsca od  
I – III w każdej kategorii wymienionej w tym regulaminie oraz w postaci dyplomów za miejsca 
od I – VI. oraz nagrody  rzeczowe,  które  będą  losowane  wśród  wszystkich uczestników  
biorących  udział  w  zawodach  bez  względu  na  zajęte  miejsce.  Przyjmuje  się zasadę, że 
w pierwszej kolejności będą losowane nagrody wśród wszystkich dzieci z grupy A, a  potem  
wśród  pozostałych  uczestników  zawodów.  Obecność uczestników  na  losowaniu  nagród  
jest  obowiązkowa.  W przypadku  nieobecności wylosowanej osoby nagrodę otrzymuje 
kolejna, wylosowana osoba. 
Organizator regionalny zapewnia nagrodę w postaci mini wieży dla zwycięskiej sztafety 
rodzinnej w oraz nagrody rzeczowe do rozlosowania wśród wszystkich uczestników. 

 
§ 8.  

KOSZTY UDZIAŁU  
Każdy uczestnik zawodów startuje na własny koszt.  
Każdego z uczestników obowiązuje opłata startowa w wysokości :10 zł (osoby dorosłe)  
oraz 5 zł (osoby urodzone w 1994 r. i młodsi. 



 
 
 

Każdy uczestnik oświadcza i zobowiązuje się, że startuje na własną odpowiedzialność lub 

do zgłoszenia dołącza odpowiednie zaświadczenie lekarskie zezwalające na start  

w zawodach.  

Zawodnicy  nieletni  muszą posiadać  pisemną  zgodę  rodziców  lub  opiekunów  
na udział w zawodach.  

§ 9.  
SPRAWY RÓŻNE 

1. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu Pływalni Rawszczyzna. 
2.Uczestnicy są zobowiązani do zabezpieczenia przed kradzieżą lub zgubieniem 
przedmiotów wartościowych będących ich własnością. 
3.Uczestnicy zostaną ubezpieczeni przez organizatora głównego od następstw 
nieszczęśliwych wypadków.  
4.Uczestnicy lub prawni ich opiekunowie - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) - wyrażają zgodę na 
przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Ostrowcu Św.: 

a) danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do zawodów dla potrzeb przeprowadzenia 
imprezy oraz dla celów informacyjnych, 

b) wizerunku utrwalonego na materiałach multimedialnych będących dokumentacją  
z imprezy do celów informacyjnych oraz promocji działalności organizatora. 

Uczestnicy oświadczają, że zapoznali się z regulaminem imprezy i zgadzają się  
z zawartymi w nim warunkami uczestnictwa.  

5. Organizator zastrzega sobie wyłączność interpretacji niniejszego regulaminu oraz 
zastrzega sobie możliwość modyfikacji zasad rozgrywania turnieju. 
Szczegóły i druki na stronie MOSiR-u: www.mosir.ostrowiec.pl 


