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1. CEL ZAWODÓW
• Popularyzacja pływania
• Promowanie uczciwego współzawodnictwa,  

zgodnie z zasadami rywalizacji fair play.
• Integracja środowiska lokalnego.
• Motywacja do uprawiania sportu w dyscyplinie pływanie
• Promowanie nowoczesnej pływalni „Basen Brynów”

2. ORGANIZATOR
• UKS WODNIK 29 KATOWICE
• Katowickie Wodociągi
• Basen Brynów

3. SPONSORZY:

4. MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW
Basen Brynów przy ul. Kościuszki 104, Katowice 

5. TERMIN
• 17.12.2022r.
• Rozgrzewka godz. 15.00
• Zawody godz. 16.00

UCZESTNICTWO
• W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy UKS WODNIK 29 

Katowice, oraz zaproszeni goście.

• Zgłoszenia do trenerów prowadzących do dnia 10.12.2022r:  
klub, Imię i nazwisko, wiek, dystans.

• Zgłoszenia dla klubów tylko w programie splasch pod adresem: 
zawody@delfincieszyn.pl
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6. PRZEPISY
Zawodnicy startują indywidualnie w następujących kategoriach wiekowych:

A) 2014 i młodsi (tylko 25 dowolnym)

B) 2012 i 2013

C) 2010 i 2011

D) 2008 i 2009

Zawody rozgrywane są seriami na czas oddzielnie w konkurencji dziewcząt i chłopców.

Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych i podczas zawodów.
Zawodnicy klasyfikowani są oddzielnie w każdej konkurencji i kategorii wiekowej.
Zawody prowadzone są według przepisów PZP.

7. ZABEZPIECZENIE SPRZĘTU
Organizator udostępnia basen pływacki oraz wszelki niezbędny sprzęt do 
przeprowadzenia zawodów.

8. NAGRODY
Nagrody indywidualne dla najlepszych zawodników medale, dyplomy za miejsca od 1 do 3.
Puchar dla najlepszych zawodników za najbardziej wartościowy wynik według tabeli 
wielobojowej w każdej kategorii wiekowej wśród dziewcząt i chłopców. Dyplom 
uczestnictwa dla każdego + świąteczna paczka

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uczestnicy przyjeżdżają na zawody we własnym zakresie i na koszt własny.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki w szatni lub 
na terenie prowadzenia zawodów.

Opiekunowie winni posiadać w dniu zawodów imienną listę zawodników, potwierdzoną 
pieczątką klubu.
We wszystkich sprawach spornych oraz nie objętych regulaminem decydować będzie 
organizator zawodów w porozumieniu z opiekunami drużyn.

10. PROGRAM ZAWODÓW:

Dziewczęta Chłopcy

25 dowolny 25 dowolny

50 dowolnym 50 dowolnym

50 grzbietowy 50 grzbietowy

50 klasyczny 50 klasyczny

50 motylkowy 50 motylkowy

100 zmienny 100 zmienny


