
 
1 

 
 

 

Regulamin dla szkół podstawowych  
 

      XXI Mistrzostwa Pływackie Gminy Chełmiec 
 
 

1. Mistrzostwa Pływackie Gminy Chełmiec odbędą się w dniu 23 lutego 2023 r. o godz. 9:00 w Aqua Centrum 

Chełmiec.  

2. Do Mistrzostw Pływackich zawodników zgłaszają wyłącznie nauczyciele wychowania fizycznego danej 

szkoły do dnia  17 lutego 2023 r. 

3. W zawodach biorą udział uczniowie uczący się w szkołach podstawowych wyłącznie na terenie Gminy 

Chełmiec w poszczególnych kategoriach wiekowych. 
          

Rozpoczęcie zawodów godz. 9:00 

Kat. dziewcząt i chłopców - osobne starty chłopców i dziewcząt  

Dzieci z oddziałów specjalnych       dystans 25 m  

Rocznik 2016 i młodsi   dystans 25 m   

Powyższe roczniki nie mają zgłoszeń do konkretnego stylu pływackiego. Dzieci z oddziałów 

specjalnych i dzieci z rocznika 2016 i młodsi płyną wybranym przez siebie stylem. 

 

Rocznik 2013 – 2015              dystans 25  m  (klasy I-III SP) 

Zgłoszenia w roczniku 2013-2015 dokonujemy do wybranego stylu pływackiego: 

grzbietowy, dowolny, motylkowy, klasyczny – zawodnika można zgłosić TYLKO do jednego stylu 

pływackiego. 

Rozdanie medali, dyplomów ok. godz. 10:30. Zakończenie zawodów dla w/w roczników.  
 

Rozpoczęcie zawodów godz. 11:00 

Rocznik 2010 – 2012   dystans 50 m (klasy IV-VI) 

Rocznik 2008 – 2009              dystans 50 m (klasy VII -VIII) 

Zgłoszenia w rocznikach 2010-2012 i 2008 -2009  dokonujemy do wybranego stylu pływackiego: 

grzbietowy, dowolny, motylkowy, klasyczny – zawodnika można zgłosić TYLKO do jednego stylu 

pływackiego. 

Sztafeta dla rocznika 2010 i młodsi  (osobno dziewczyny i chłopcy) – 6 x 25 m  

W sztafecie każdy zawodnik płynie 25 m (start 3 zawodników ze słupka, a 3 zawodników z płytszej części basenu z wody  

po odbiciu od ściany basenu).  W sztafecie startować mogą uczniowie, którzy płynęli indywidualnie  

we wcześniejszych startach, jednak do sztafety należy zgłosić zawodników przed rozpoczęciem Mistrzostw Pływackich.  

W sztafecie nie ma określonego stylu pływackiego, którym zawodnik ma pokonać dystans (do wyboru ma 4 style pływackie). 

Czas całego zespołu (6 zawodników) daje miejsce dla danej szkoły w Mistrzostwach Pływackich Gminy Chełmiec. 
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Sztafeta dla rocznika 2008 – 2009  (osobno dziewczyny i chłopcy) – 6 x 50 m  

W sztafecie każdy zawodnik płynie 50 m (start wszystkich zawodników ze słupka).  W sztafecie startować mogą uczniowie, 

którzy płynęli indywidualnie we wcześniejszych startach, jednak do sztafety należy zgłosić zawodników przed rozpoczęciem 

Mistrzostw Pływackich. W sztafecie nie ma określonego stylu pływackiego, którym zawodnik ma pokonać dystans  

(do wyboru ma 4 style pływackie). Czas całego zespołu (6 zawodników) daje miejsce dla danej szkoły w Mistrzostwach 

Pływackich Gminy Chełmiec. 

Rozdanie medali, dyplomów ok. godz. 12:30. Zakończenie zawodów dla w/w roczników.  
 

Uczestnikami mistrzostw pływackich mogą być tylko osoby uczące się  

na terenie Gminy Chełmiec i zgłoszone przez nauczycieli w.f. 
 

4. W każdej kategorii wiekowej można zgłosić 4 chłopców i 4 dziewczyny (do każdego stylu można zgłosić 

 max. 4 zawodników).. 
 

5. Wygrywa ten zawodnik, który pokona odpowiedni dystans dla swojej grupy wiekowej w jak najkrótszym 

czasie. Nie ma biegów finałowych. 
 
6. Start zawodnika jest dowolny i następuje: 
 

1. ze słupka startowego, 
 

2. z wody. 
 
7. Zawodnicy na start oczekują na miejscach wyznaczonych przez organizatora (krzesełka, które znajdują się  

za słupkiem startowym, z którego będzie startował pływak). 

8. Zawodnicy po zajęciu pozycji startowych czekają na komendy startera. Przydzielenie torów będzie na 

zasadzie losowania. 
 
9. Pływak pokonuje dystans samotnie, dla zaliczenia wyniku musi pokonać cały dystans. 
 
10. Pływak musi ukończyć wyścig na tym samym torze, na którym wystartował. 
 
11. Stanie na dnie pływalni podczas konkurencji nie dyskwalifikuje zawodnika, nie może on jednak chodzić  

po dnie niecki sportowej ani podciągać się na linie. 
 
12. Każdy zawodnik nie biorący udziału w wyścigu nie może przebywać lub wchodzić do wody. 
 
13. Dla zwycięzców przewidziane są medale i dyplomy. 
 
14. W sytuacjach spornych decydujący głos ma organizator. 
 
15. Za stan zdrowia uczestników i bezpieczeństwo w trakcie zawodów biorą odpowiedzialność opiekunowie. 
 

(sugerujemy, aby każdy opiekun posiadał zgodę od rodzica, opiekuna prawnego).  

 

17.  Transport na zawody uzgadniamy z Koordynatorem Sportu przy Urzędzie Gminy Chełmiec p. Dariuszem   

       Ruchała.  

18. Obowiązkiem zgłaszającego jest sprawdzenie list startowych przed zawodami, które będą znajdować się  
       w punkcie informacyjnym.  
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P i e c z ę ć  s z k o ł y 

 

 

 
Karta zgłoszenia do  
 

             XXI Mistrzostw Pływackich Gminy Chełmiec 
 
 
Szkoła Podstawowa w ......................................................... 
 

Adres szkoły: .................................................................................................................................. 

 

Imię i nazwisko opiekuna/opiekunów: .................................................  

 

Telef. kont.: .......................................................... 
 

 

Kartę zgłoszenia wraz z imionami i nazwiskami uczestników proszę odesłać na adres:  

Szkoła Podstawowa w Świniarsku, Świniarsko 132, 33-395 Chełmiec  

lub na adres meil: plabuda@chelmiec.pl 
 

w nieprzekraczalnym terminie do 17 lutego 2023 r. do godz. 12:00 
 

 


