Regulamin zatwierdzania Rekordów Okręgu.
1. Niniejszy regulamin określa zasady ustanawiania i zatwierdzania rekordów

Okręgu Świętokrzyskiego w poszczególnych kategoriach wiekowych
2. Tabele rekordów okręgu aktualizowane są przez ŚOZP.
3. Prowadzony rejestr prowadzi się oddzielnie dla pływalni 25 i 50 metrowej.
4. Rekordy mogą być ustanawiane oddzielnie dla Kobiet i Mężczyzn w
następujących kategoriach wiekowych:
 Seniorów/Open,
 Juniorów 18-letnich,
 Juniorów 17-letnich,
 Juniorów 16-letnich,
 Juniorów 15-letnich,
 Juniorów 14-letnich,
 Młodzików 13-letnich,
 Młodzików 12-letnich,
 Dzieci (11-lat i młodsi).
5. Dopuszcza się możliwość ustanowienia rekordu Okręgu w starszej kategorii,
przez pływaka z młodszej kategorii wiekowej.
6. W konkurencjach sztafetowych notowane są rekordy zespołów klubowych.
7. Sztafeta złożona z zawodników różnych roczników może ustanowić rekord w
kategorii wiekowej najstarszego zawodnika i w kategoriach starszych.
8. Rekordy mogą być ustanowione tylko w trakcie zawodów rozgrywanych
zgodnie z przepisami FINA.
9. Rekordy w kategoriach Seniorów i Juniorów 18,17,16,15 i 14-letnich uznane
zostaną jedynie wtedy, gdy w trakcie zawodów podczas których zostały
ustanowione zastosowany został automatyczny pomiar czasu.
10. Rekordy w kategoriach Młodzików 13 i 12-letnich oraz Dzieci uznane zostaną
zarówno przy wykorzystaniu pomiaru automatycznego, jak również pomiaru
półautomatycznego i ręcznego.
11. W trakcie zawodów, których organizatorem jest Świętokrzyski Związek Pływacki
wydawane będą potwierdzenia uzyskania rekordowego wyniku (certyfikaty). W
takim wypadku certyfikat jest bezpłatny.
12. Za wydanie certyfikatu potwierdzającego uzyskanie rekordowego wyniku w
trakcie zawodów których ŚOZP nie był organizatorem, jak również rekordowych
wyników z poprzednich sezonów, pobierana będzie opłata manipulacyjna w
wysokości 20 zł.
13. Obowiązek zgłoszenia rekordowego wyniku uzyskanego w trakcie zawodów,
których organizatorem nie był Świętokrzyski OZP, spoczywa na trenerze
zawodnika.

14. Zgłoszenie rekordu powinno zawierać imię i nazwisko zawodnika, klub,

kategorię wiekową oraz adres internetowy gdzie wyniki rywalizacji zostały
opublikowane.
15. Nie będą uznawane rekordy ustanowione:
 w indywidualnych próbach,
 wynik pierwszej zmiany sztafetowej mix/mieszanej,
 wynik uzyskany w konkurencji sztafetowej przez zawodnika II, III, IV zmiany
(tzw. czas lotny).

