
 POWIATOWE ZAWODY PŁYWACKIE SZKÓŁ 
GIMNAZJALNYCH

POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA 
NOWA RUDA

TOMASZA KILIŃSKIEGO

O

NOWA RUDA 2014



REGULAMIN  ZAWODÓW:

ORGANIZATOR: Urząd Miasta w Nowej Rudzie,
 Centrum Turystyczno     Sportowe,  

Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie

CEL:
                propagowanie pływania

wyłonienie talentów pływackich wśród dziewcząt
 i chłopców
hartowanie organizmu

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

04 kwietnia 2014 r.  (wtorek).-basen Aqua Centrum 
w Nowej Rudzie

UCZESTNICY:

Uczniowie szkół gimnazjalnych z klas I-III

PROGRAM ZAWODÓW:

Do godz11.30 -przyjazd uczestników
11.40odprawa techniczna (rozgrzewka zawodników)
11.55-otwarcie zawodów           
12.00 - rozpoczęcie zawodów

KIEROWNIK ZAWODÓW- Agnieszka Rozlach-Pomorska
KOMISJA SĘDZIOWSKA- nauczyciele wych. fiz.



PRZEPISY  TECHNICZNE:

Zawody przeprowadzone będą systemem finałów
 Pomiar czasu ręczny
 Każdy zawodnik ma prawo startu w DWÓCH 

KONKURENCJACH

PUNKTACJA:

Punktację prowadzi się wg czasów uzyskanych w finale, 
które rozgrywane są seriami na czas.

NAGRODY:

Nagrodzeni zostaną trzej zawodnicy w każdej 
konkurencji i w każdej kategorii wiekowej

ZASADY FINANSOWANIA:

Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt,
Koszt wejścia na basen pokrywa organizator.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 Na zawodach obowiązują przepisy PZP i FINA, 
 w sprawach nie objętych regulaminem decyduje 

kierownik zawodów, który jest jednocześnie sędzią 
głównym,

 podczas trwania wszystkich konkurencji będzie 
obecna pielęgniarka szkolna



WYKAZ KONKURENCJI SPORTOWYCH:

50 m kraulem dziewcząt – klasa I
50 m kraulem dziewcząt – klasa II
50 m kraulem dziewcząt – klasa III
50 m kraulem chłopców – klasa I
50 m kraulem chłopców – klasa II
50 m kraulem chłopców – klasa III

50 m stylem grzbietowym dziewcząt – klasa I
  50 m stylem grzbietowym dziewcząt – klasa II

   50 m stylem grzbietowym dziewcząt – klasa III
                     50 m stylem grzbietowym chłopców – klasa I
                     50 m stylem grzbietowym chłopców – klasa II

 50 m stylem grzbietowym chłopców – klasa III
 50 m stylem klasycznym dziewcząt – klasa I
 50 m stylem klasycznym dziewcząt – klasa II
 50 m stylem klasycznym  dziewcząt – klasa III
 50 m stylem klasycznym chłopców – klasa I
 50 m stylem klasycznym chłopców – klasa II
 50 m stylem klasycznym chłopców – klasa III



WYPEŁNIONE KARTY 
STARTOWE(imię, nazwisko, szkoła, 
klasa, konkurencja) NALEŻY 
DOSTARCZYĆ DO

29 marca 2014 r.
DO SEKRETARIATU CTS-U

NA BASENIE
LUB NA ADRES MAILOWY:

agarozlach@interia.pl

UWAGA:
Bardzo proszę o terminowe 

dostarczenie kart startowych.
Po tym terminie(w dniu zawodów)
ze względów technicznych karty 

startowe nie będą przyjmowane
a także nie będą dokonywane żadne 

zmiany!!!
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