
 

 

 

OTWARTE MISTRZOSTWA SKIERNIEWIC W PŁYWANIU 23 STYCZNIA 2020 roku 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 

1. Cel zawodów: 

1.1. Popularyzacja pływania wśród mieszkańców miasta Skierniewice i okolic 

1.2. Propagowanie formy aktywnego spędzania czasu 

1.3. Promowanie nauki i doskonalenia pływania 

1.4. Współzawodnictwo sportowe 

 

2. Organizator: 

2.1. Pływalnia Miejska NAWA Sp. z o.o.  

2.2. Urząd Miasta Skierniewice 

 

3. Termin i miejsce Turnieju: 

3.1. Termin – 23 stycznia 2020 roku 

3.2. Miejsce -  Pływalnia Miejska NAWA, ul. B. Prusa 6a, Skierniewice 

 

4. Informacje techniczne: 

4.1. Długość pływalni 25m; 6 torów; głębokość 1.47m – 1.97m 

4.2. Pomiar czasu ręczny 

4.3. Zawody przeprowadzone zostaną seriami na czas 

 

5. Zasady uczestnictwa w zawodach 

5.1. Prawo startu mają wszystkie osoby, których stan zdrowia pozwala na współzawodnictwo 

sportowe.  

5.2. Weryfikacja zawodników i zgłoszenie do zawodów od godziny 10:30 – 11:00. 

5.3. Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są okazać organizatorowi pisemną zgodę opiekuna 

do udziału w zawodach (Załącznik nr 1 i 2). 

5.4. Każdy zawodnik ma prawo startu w dowolnej liczbie konkurencji. 

5.5. Udział w zawodach jest bezpłatny. 

 

6. Kategorie wiekowe: 

 A. (7 lat i poniżej) 

 B. (8 - 9 lat) 

 C. (10 – 12 lat) 

 D. (13 – 15 lat) 

 

 

 



 

7. Opis konkurencji: 

7.1. Konkurencje rozgrywane na małym basenie: 

 - najszybszy zimowy zjazd (Zawodnik zjeżdża ze zjeżdżalni na sygnał dźwiękowy sędziego 

i jak najszybciej dowolnym sposobem przemieszcza się do linii mety). 

- konkurencja z dętkami (zasady zostaną omówione przed rozpoczęciem rywalizacji). 

 

7.2. Konkurencje rozgrywane na dużym basenie: 

- najszybszy pływak (Start odbywa się na sygnał dźwiękowy sędziego, na wyznaczonym 

torze dużego basenu – ze słupka startowego lub z brzegu. Zawodnik pokonuje dowolnym 

sposobem dystans 25m. Zawodnicy mogą skorzystać z pasa wypornościowego), 

- pływak z deską (Start odbywa się na sygnał dźwiękowy sędziego, na wyznaczonym torze 

dużego basenu – ze słupka startowego lub z brzegu. Zawodnik pokonuje samymi nogami 

z deską dystans 25m. Zawodnicy mogą skorzystać z pasa wypornościowego). 

8. Program zawodów: 

- 10:30 – 11:00 weryfikacja zawodników 

- 11:00 – oficjalne powitanie uczestników Zimowego Turnieju Pływackiego 

- konkurencje na małym i dużym basenie będą rozgrywane równolegle 

- dekoracje dla zwycięzców z poszczególnych konkurencji będą dokonywane po zakończeniu 

rywalizacji. 

- Uroczyste zamknięcie zawodów 

 

9. Nagrody: 

9.1. W każdej konkurencji z podziałem na kobiety i mężczyzn oraz poszczególne kategorie 

wiekowe , za zajęcie miejsc od I-III zawodnicy otrzymają dyplomy. Każdy z uczestników 

otrzyma pamiątkowy medal za udział w zawodach.  

 

10. Postanowienia końcowe: 

10.1. Organizator zastrzega sobie zmiany dotyczące regulaminu oraz odwołania zawodów lub 

zmiany ich terminu bez podania przyczyny. 

10.2. Podczas trwania zawodów organizator zapewnia opieką medyczną oraz odpowiednią 

ilość ratowników WOPR. 

10.3. Każdy z zawodników osobiście pobiera i oddaje transpondery do szatni w kasie 

pływalni. 

 

 

 

 

Więcej informacji pod nr telefonu : (46) 833 – 89 - 69 (Pływalnia Miejska NAWA) 


