XIII MISTRZOSTWA
DZIECI I MŁODZIEŻY
W PŁYWANIU
Z OKAZJI DNIA DZIECKA
POZNAŃ 16.06.2019
REGULAMIN
Uczestnicy indywidualni i sztafety rodzinne
1. Cele zawodów
Popularyzacja systemu nauczania oraz sprawdzenie zdobytych umiejętności poprzez udział we
współzawodnictwie uczestników pozaszkolnych kursów nauki pływania na terenie Pływalni
Miejskiej ATLANTIS. Wspólne uczestnictwo w zawodach dzieci i rodziców w sztafetach
rodzinnych. Zabawa z okazji Dnia Dziecka.
2. Organizatorzy
Pływalnia ATLANTIS
3. Data i miejsce zawodów
16 czerwca 2019 r. – start godz. 09.30 Pływalnia ,,ATLANTIS” Os. Stefana Batorego 101,
Poznań
Basen 25x12 metrów, 6 torów, pomiar czasu ręczny, temp. wody 27-28 st. C
4. Zgłoszenia:
Do zawodów przystąpić może dziecko, które uczestniczy w grupowej lub indywidualnej nauce
pływania organizowanej przez Pływalnię Miejską ATLANTIS w roku szkolnym 2018/2019 r.
Kategoria startowa jest równoznaczna z nazwą grupy, w której uczestnik aktualnie odbywa/odbywał
kurs nauki pływania (Kijanki, Żółwiki, Rybki, Foczki, Rekinki, Delfinki, Delfinki +) lub zostanie do
takiej grupy zakwalifikowany przez instruktora prowadzącego (dotyczy uczniów indywidualnych).
Uczestnik, który w ciągu roku szkolnego przerwał naukę, może wystartować w kategorii
równoznacznej z nazwą grupy, w jakiej odbył ostatnie zajęcia.
W przypadku startu w sztafetach rodzinnych, klasyfikacji do grupy startowej dokonuje się również na
podstawie grup, do których uczęszczają startujący

W celu zgłoszenia dziecka/sztafety do startu w zawodach należy:
•

Pobrać ze strony internetowej lub z kasy pływalni formularz zgłoszeniowy (są dwa rodzaje
formularzy – dla uczestników indywidualnych i sztafet).
Wypełniony przesłać na adres: zawody.atlantis@gmail.com lub dostarczyć do kasy pływalni.

•

Dokonać w kasie pływalni lub przelewem na konto wpłaty w wysokości
20 złotych do 12.06.19r. od 13.06.2019r. 25 złotych .
nr konta PKO BP 31 1020 4027 0000 1802 1263 6058
w tytule: zawody Atlantis – imię i nazwisko startującego dziecka/startujących w sztafecie

•

Wpłaty gotówką oraz zgłoszenia można dokonać na dzień przed rozpoczęciem zawodów tj.
16.06.2019 r. W przypadku przelewu – do dnia 10.06.2019 r. prosimy o posiadanie potwierdzenia
przelewu w dniu zawodów.

•

Ze strony internetowej pływalni należy pobrać kartę startową (są dwa rodzaje kart – uczestnicy
indywidualni i sztafety). Wyciętą i wypełnioną uczestnik przekazuje do sekretariatu zawodów (stolik
przy drzwiach wejściowych do sauny). W razie zagubienia karty startowej istnieje możliwość
otrzymania nowej, przy stoliku sekretariatu zawodów

•

Liczba uczestniczących jest ograniczona, ze względu na czas trwania zawodów.
Uczestnicy będą kwalifikowani wg kolejności zgłoszeń. Decyduje termin wpłaty/zaksięgowania na
koncie pływalni.

5. Konkurencje
1. Raczki, Kijanki – 25 m stylem dowolnym ze sprzętem oraz obowaiązkową asekuracja
rodzica/opiekuna z wody (I blok zawodów)
2. Żółwiki – 25 m stylem dowolnym ze sprzętem lub bez (I blok zawodów)
3. Rybki – 25 m stylem grzbietowym (II blok zawodów)
4. Foczki – 25 m kraulem (II blok zawodów)
5. Rekinki – 25 m stylem klasycznym (III blok zawodów)
6. Delfinki – 25 m stylem motylkowym (III blok zawodów)
7. Delfinki + - 50 m stylem motylkowym (III blok zawodów)
8. Konkurencja w kategorii open (wszytstkie grupy) – 50 m stylem dowolnym (IV blok
zawodów)
9. Sztafety:
Gr A. Rodzic + dziecko z grup II bloku

2x25 m

Gr B. Rodzic + dziecko z grup III bloku 2x25 m
Start następuje od strony słupka startowego. Osobą rozpoczynającą jest
rodzic. Sztafety rozgrywane są po startach indywidualnych bloku II oraz III

6. Nagrody
Medale i upominki dla każdego uczestnika zawodów, dyplomy i puchary dla pierwszych trzech
miejsc w każdej kategorii startowej.

7. Ramowy program zawodów
(może ulec niewielkim modyfikacjom ze względu na liczbę uczestników)
1. Oficjalne otwarcie zawodów
09.30
2. Blok I (Raczki, Kijanki, Żółwiki)
09.45 – 10.30
Gry i zabawy dla dzieci z ww. grup
2. Blok II (Rybki, Foczki, Sztafety A)
10.45 – 11.30
Gry i zabawy dla dzieci z ww. grupowej
3. Blok III (Rekinki, Delfinki, Delfinki +, Sztafety B)
11.45 - 12.45
4. Blok IV (kategoria open)
13.00 – 13.30
Gry i zabawy dla dzieci z ww. grup
13.45 – oficjalne zakończenie zawodów
Uwaga: uroczyste wręczenie nagród następuje po każdym z bloków

8. Sportowa dyscyplina w czasie Mistrzostw:
W czasie trwania całych Mistrzostw wszystkich obowiązuje zachowanie sportowej dyscypliny i
przestrzegania zasad fair-play oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń organizatorów.

9. Postanowienia końcowe
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

Uczestnicy indywidualni

Formularz zgłoszeniowy - wzór
Imię i nazwisko……………………………………………………..
Grupa pływacka…………………………………………………….
Podpis rodzica….……………………………………………………

Sztafety

Formularz zgłoszeniowy - wzór
Imię i nazwisko Rodzica…………………………………………
Imię i nazwisko Dziecka…………………………………………
Wiek dziecka………………… Kategoria………………………

