Zawody Pływackie dla Najmłodszych
„Mali Mistrzowie na Start !!”
2022
REGULAMIN

I. Cel organizacji zawodów.
 popularyzacja pływania w województwie świętokrzyskim,
 nauka i rozwijanie u dzieci umiejętności pływackich,
 stwarzanie najmłodszym pływakom możliwości udziału w zawodach,
 motywowanie do systematycznego udziału w zajęciach pływackich,
 stworzenie możliwości obserwacji rozwoju sportowego poszczególnych uczestników
zawodów,
 integracja środowiska pływackiego.
II. Organizator – Świętokrzyski Okręgowy Związek Pływacki.
Partnerami organizatora są zarządcy pływalni, na których organizowane będą poszczególne
imprezy.
III. Terminy, miejsce oraz program poszczególnych rund.
Zawody będą rozgrywane dwukrotnie w ciągu roku, pierwsza runda w miesiącach wiosennych i
druga w miesiącach jesiennych.
Szczegółowy kalendarz oraz program poszczególnych rund stanowi załącznik do niniejszego
regulaminu.
IV. Zasady uczestnictwa
1. W zawodach mogą uczestniczyć dzieci zrzeszone w klubach – członkach Polskiego Związku
Pływackiego oraz dzieci niezrzeszone w klubach pływackich.
Nie obowiązują licencje zawodnicze ani konieczność zarejestrowania zawodnika w OZP.
2. Zawodnicy niezrzeszeni mogą zostać zgłoszeni przez szkołę, szkółkę pływacka lub przez
rodziców/opiekunów. Na zgłaszającym do zawodów ciąży odpowiedzialność za odpowiedni stan
zdrowia zgłaszanych zawodników.
3. Podczas zawodów będzie prowadzona rywalizacja indywidualna oddzielnie pomiędzy
dziewczętami i chłopcami w kategoriach wiekowych 10-lat, 9-lat, 8-lat, 7-lat i młodsi oraz w
sztafetach.
4. Każdy zgłaszający może zgłosić dowolną liczbę zawodników i zespołów sztafetowych.
5. We wszystkich kategoriach wiekowych w każdej rundzie zawodów obowiązuje ograniczenie do
dwóch startów indywidualnych i jednego w sztafecie.
V. Zakres rywalizacji.
Zawody rozgrywane będą w czterech kategoriach wiekowych:
 I kategoria – dzieci 10-lat (r.ur. 2012)
konkurencje indywidualne: 50m st.dow., 50m st.grzb., 50m st.klas., konkurencje
sztafetowe: 4x 50m st.dowolnym.
 II kategoria – dzieci 9-lat (r.ur. 2013)
konkurencje indywidualne: 25m, 50m st.dow, 25m, 50m st.grzb, 25,50m st.klas.,
konkurencje sztafetowe: 4x 50m st.dowolnym
 III kategoria – dzieci 8-lat (r.ur. 2014)
konkurencje indywidualne: 25,50m st.dow, 25,50m st.grzb, 25m st.klas.,
konkurencje sztafetowe: 4x 25m st.dow. mieszane (z możliwością startów z wody)
 IV kategoria – dzieci 7-lat i młodsze (r.ur. 2015 i młodsze)
konkurencje indywidualne: 25m, st.dow, 25m, st.grzb, 25m st.klas.,

konkurencje sztafetowe: 4x 25m st.dow. mieszane (z możliwością startów z wody)
VI. Informacje techniczne:
1. Zawody rozgrywane będą z zachowaniem idei popularyzowania pływania a przepisy pływackie
będą respektowane w ograniczonym zakresie np. dopuszczenie „startu z wody”, nie
dyskwalifikowanie za błędy techniczne itp.
2. Godziny rozpoczęcia zawodów - starty – 1000, rozgrzewka od godziny 900. Dopuszcza się inne
godziny rozpoczynania zawodów np. w przypadku braku dostępności pływalni.
3. Zawody przeprowadzane będą seriami na czas oddzielnie w konkurencjach dziewcząt
i
chłopców od serii najwolniejszej do najszybszej.
4. Rozstawienia serii dokona organizator na podstawie czasu zgłoszenia podanego przez osobę
zgłaszającą.
5. Zgłoszenia zawodników przyjmowane są do wtorku w tygodniu, w którym będą rozgrywane
zawody.
6. Wykreślenia możliwe będą do godz. 2400 we czwartek poprzedzający zawody.
7. Lista startowa opublikowana zostanie do godziny 1200 w piątek poprzedzający zawody.
8. O wysokości opłaty startowej poszczególnej rundy decyduje Zarząd ŚOZP w zależności od
uzyskanego dofinansowania.
9. W trakcie rywalizacji obowiązywać będą aktualne przepisy określające procedury
bezpieczeństwa w związku z Covid-19 podczas zawodów w pływaniu
VII. Nagrody.
 W każdej rundzie zawodów wyróżnieni zostaną zawodnicy, którzy w poszczególnych
konkurencjach i kategoriach wiekowych uzyskają sześć najlepszych rezultatów (miejsca
1-3 medale, miejsca 1-6 dyplomy).
 Każdy uczestnik zawodów otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa.
 W trakcie zawodów rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe dla uczestników rywalizacji.
VIII. Postanowienia końcowe.
 W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Zarząd ŚOZP, a w trakcie zawodów protesty
i spory rozstrzyga Przedstawiciel Organizatora w porozumieniu z Sędzią Głównym.
 Każdy uczestnik musi być objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków –
zgodnie z art. 38 ustawy o sporcie obowiązek ubezpieczenia spoczywa na zgłaszającym do
zawodów.
 W trakcie każdych zawodów osoba sprawująca opiekę nad uczestnikami jest zobowiązana
posiadać aktualne dokumenty poświadczające, że stan zdrowia jego podopiecznych pozwala
na udział w zawodach pływackich. Brak tych dokumentów może spowodować
niedopuszczenie zawodnika do startu lub jego dyskwalifikację.

„ Mali Mistrzowie na Start !! ” - 2022
Terminarz i program
1. runda: : 2022.05.21 – Staszów
Lp.

Konkurencja
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2. runda: 2022.09.18 – Busko-Zdrój
Lp.

Konkurencja
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50m st.grzbietowym
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25m st.grzbietowym
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50m st.klasycznym
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25m st.klasycznym

5

50m st.dowolnym
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25m st.dowolnym
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4x50m st.dowolnym (dz/chł)
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4x25m st.dowolnym (mix)
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3. runda: 2022.12.10 – Kielce
Lp.

Konkurencja
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50m st.grzbietowym
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25m st.grzbietowym

3

50m st.klasycznym

4

25m st.klasycznym
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50m st.dowolnym

6

25m st.dowolnym

7

4x50m st.dowolnym (dz/chł)

8

4x25m st.dowolnym (mix)
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Uwaga – sztafety mix występują w składzie mieszanym w dowolny sposób.
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