
Regulamin Mistrzostw Miasta Bielska-Białej
w pływaniu dla Szkół Ponadpodstawowych

w dniu 28.04.2022 r.

L

II.

Cel:
Celem zawodów jest popularyzacja pływania wśród młodzieĘ szkół ponadpodstawowych.

Organizator:
Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Ę4a0 Bięlsko-Biała, ul. 1 Maja 47, tel. 33 81ż 37 86, e-mail: biuro@wopr.bielsko,pl
Współorganizatorry:
Miasto Bielsko-Biała, Bielsko-Bialski Ośrodek Spor|u i Rekreacji

Termin i miejsce zawodów:
Zawody odbędą się w dniu ż8.04.2022 r, (.czwartek\ o godz.9:00 na krytej p§rvalni ,,Troclik" w Bielsku-
Białej, przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego i4 - Osiedle Karpackie (przybycie ekip na pływalnię -
od godz. 8:00; rozgrzewka- od godz. 8:30).
WĘp na pĘwalnię będzie bezpłafoiy dla uczestników zawodów i opiekunów. Dojazd we własnlłn zakresie,

kierownictwo zawodów:
Sędzia Główny

warunki uczestnictwa:
- W zawodach biorą udziŃ reprezentacje szkół ponadpodstawowych z Bielska-Białej.

Dopuszcza się start reprezentacji szkół ponadpodstawowych z okolicznych miejscowości.
- W zawodach mogą btać udziŃwyłącznie uczniowie szkół ponadpodstawowychbęz względu na wiek.
- Maks},malna ilość zgłoszeń z jednej szkoŁv:

o 72 dziewcząt,
o l2 chłopców.

- Jeden uczestnik może stańować w dwóch konkurelrciach indywidualnych oraz w iednei sztafecie.
- Każda szkola może wystawić tylko iedna sztafete.
- Nie dopuszcza się startu zawodników poza konkursem.
- Na zawodach obowiązują przepisy Polskiego Związku PĘ.wackiego i FINA.
- Opiekun druĘny wyznaczany jestprzezDyrekcję szkoły. Opiekun jest odpowiedztalny za druzynę.
- Każdy uczestnik musi być zgłoszony na kańach startowych (wzór w zńączeniu) dostarczonych

wraz z regulaminem przez Organizatora.
Na kartach stańowych sztafet należy obowiązkowo wpisać ich skład.

- Organizatorzy rwracają się z prośbą do opiekunów druzyn o w}pisanie zgłoszenia, zawieĄącego imiona
oraz nanłłiska zawodników z danej szkoły i dołączenie go do kart startowych. Zg}oszenia powinny być
podpisane ptzez dyre|dora szkoły oraz opiekuna ekipy.

- Każd), uczestnik zawodów musi posiadaó:
o aktualną legitymację szkolną,
o oświadczenie zawodnika oraz rodzica / opiekuna prawnego w związku z uczestnictwem

w zawodach pływackich (wzór w zńączeniu). Oświadczenia naleĘ dostarcryć Organizatorowi
w dniu zawodów. Prosimy nie przesyłać oświadczeń wtazzę zgłoszeniami zawodników.

- Udziń w zawodach jest równomaczny z wyrażeniem przez uczęstnika araz rodzicalopiekuna prawnego
zgody na utrwalanie i wykorzystywanie przezOtganizatora zawodów imienia, nazwiska, nazyvy szkoły,
wyniku i/lub wizerunku uczestnika wyłącznie dla potrzeb zvviązanych z przęprowadzeniem zawodów
i rozpowszechnianiem informacji o zawodach i ich wynikach.

Zgłoszenia
Nieprzekraczalny termin zgłoszeń upływa 26.04.2022r. (wtorek) o eodz. 11:00.
Zgłoszenia zawodników z poszczeqólnych szkół wraz z ich kartami startow}rmi należy:
- dostarczyć osobiście do Biura Beskidzkiego WOPR w Bielsku-Białej, przy ul. 1 Maja a7 $II p.)

w poniedziałki, środy, czwartki lub piątki w godz. 8:20-14:00, we wtorki w godz. 9:00-14:00.
- albo przesłaó e-mailęm na adres: biuro@wopr.bielsko.pl
Zgłoszenia nadesłane lub złożone po terminie nie będą prryjmowane.
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Konkurencje i punktacja:
1/ 50 m stylem dowolnym dzieweząt
21 50 m stylem dowolnym chłopców
3/ 50 m stylem klasycznym dziewcząt
41 50 m stylem klasycznym chłopców
5/ 50 m stylem grzbietowym dziewcząt
6/ 50 m sĘlem grzbietowym chłopców

7l 50 m stylem motylkowym dziewcząt
81 50 m stylem motylkowym chłopców
91 100 m stylem zmiennym dziewcząt
10/ 100 m sĘlem zmiennym chłopców
IIl sztafęta 4 x 50m stylem dowolnym dziewcząt
72l sńafeta 4 x 50m stylem dowolnym chłopców

Omiejscach zajęĘch w punktacji łącznej szkół decyduje suma punktów zdobytych wkonkurencjach
indywidualnych oraz w sztafetach.

KO NKURE NC JE IND YWI D UAL N E
Zazajęcie I miejsca 15 pkt
Zazajęcie II miejsca 13 pkt
Zazajęcie III miejsca 11 pkt
Zazajęcie [V miejsca 10 pkt
ZazĄęcieVmiejsca 9pkt
ZazĄęcie VI miejsca 8 pla
Zazajęcie VII miejsca 7 pkt
Zazajęcie VIII miejsca 6 pkt
ZazĄęcie IX miejsca 5 pkt
ZazajęcieXmiejsca 4pkt
Zazajęcie kolejnych miejsc po 1 pkt

sZTAFETY
15 pkt
13 pkt
11 pkt
10 pkt
9 pkt
8 pkt
7 pkt
6 pkt
5 pkt
4 pkt
1 pkt

VIU. Nagrody:
Puchary za zajęcie I, II, ilI miejsca w łącznej punktacji szkół.
Medale i dyplomy dla zvvycięzców konkurencji indywidualnych oraz sńafet.

Orientacyjny program zawodów:
od 08:00 - przybycie zawodników na pĘwalnię
od 08:30 - rozgrzewka
08:45 - odprawa opiekunów reprezentacji szkół
09:00 - oficjalne otwarcie zawodów i rozpoczęcie następujących wyścigów:
1l 50 m stylem dowolnym dziewcząt 71 50 m stylem motylkowym dziewcząt
21 5a m stylem dowolnym chłopców 81 50 m s§lem motylkowym chłopców
3/ 50 m sflem klasycznym dziewcząt 91 100 m stylem zmiennym dziewcząt
41 50 m stylem klasycznym chłopców 10/ 100 m stylem zmiennym chłopców
5/ 50 m stylem grzbietowym dziewcząt IIl sńafęta4 x 50m sĘlem dowolnym dziewcząt
6/ 50 m stylem grzbietowym chłopców Iżl sńafęta4 x 50m stylem dowolnym chłopców

Pa zakończeniu wszystkich konkuręncji nasĘpi ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów, medali
i prrcharów, a następnie zakończenie zawodów.

x. WYtyczne doĘczące organizacji zawodów na pływalni w okresie epidemii lub stanu zagrożenia
epidemicznego
W Przypadku obowiąą.wania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego w dniu Mistrzostw,
za'wodY będą odbywĄ się zgodnie z powszechnie obowiązującymi w}tycznymi dla funkcjonowania
pływalni.

xI. §prawy porządkowe:
- Za dyscyplinę i porządek w trakcie trwania zawodów czyni się odpowiedzialnymi opiekunów drużyn.
- w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje sędzia Główny.
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