MIKOŁAJKOWE ZAWODY PŁYWACKIE POD PATRONATEM
BURMISTRZA GMINY GRODZISK MAZOWIECKI
PANA GRZEGORZA BENEDYKCIŃSKIEGO

1.

Organizator

Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki
UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki

2.

Miejsce i termin

Pływalnia Miejska „Wodnik 2000” w Grodzisku Mazowieckim, ul. Montwiłła 41

10 XII 2017 (niedziela), start godzina 10:00
3.

Cel imprezy

-upowszechnienie aktywnego wypoczynku wśród dzieci
-popularyzacja pływania na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki
-rozwijanie u dzieci i młodzieży współzawodnictwa sportowego
-zdobywanie doświadczenia startowego zawodników

4.

Uczestnictwo

W zawodach mogą brać udział przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i
średnich oraz osoby starsze. Do startu dopuszczone zostaną jedynie osoby nie posiadające
licencji zawodniczej PZP. Każdy uczestnik może wystartować w jednej konkurencji w swojej
grupie wiekowej oraz dodatkowo w kategorii OPEN.

5.

Zgłoszenia

Zgłoszenia można dokonać osobiście w kasie pływalni lub drogą mailową
(p.laskowski@grodzisksport.pl). Zapisu należy dokonać do czwartku 7 XII 2017r.
Przy zapisie prosimy podać imię i nazwisko, rok urodzenia oraz wybraną konkurencję.
Ponadto poprosimy o pozostawienie do siebie kontaktu.
Czas startu jest przybliżony i może ulec zmianie, zależnie od ilości uczestników. Należy
przybyć na pływalnie 15 minut przed planowanym startem.

6.

Wpisowe

Opłata startowa wynosi 10 zł od osoby, dokonywana jest bezpośrednio przed wejściem na
pływalnię w dniu zawodów. W tej kwocie zawarty jest bilet wstępu, który obejmuje wyłącznie
czas trwania imprezy. Osoby towarzyszące mogą w tym dniu wykupić bilet startowy w tej

samej cenie. Po zakończonych zawodach wszystkich uczestników obowiązuje standardowy
cennik pływalni.

7.

Klasyfikacja

Zawody zostaną rozegrane w następujących grupach wiekowych:
1. Grupa 1 – sześciolatki i młodsi (roczniki 2011 i młodsi)
2. Grupa 2 - dzieci urodzone w 2010 roku
3. Grupa 3 - rocznik 2009
4. Grupa 4 - rocznik 2008
5. Grupa 5 - rocznik 2007
6. Grupa 6 - rocznik 2006
7. Grupa 7 - rocznik 2005
8. Grupa 8 - roczniki 2004-2002
9. Grupa 9 - Kat. OPEN – dla wszystkich uczestników
Klasyfikacja będzie ustalona w każdej grupie na podstawie uzyskanych wyników.

8.

Nagrody

Zawodnicy i zawodniczki, które zajmą I, II i III miejsca w każdej grupie wiekowej, w każdej
konkurencji, otrzymają medal i pamiątkowy dyplom. W kategorii OPEN zwycięzcy otrzymają
puchary i dyplomy.
Dekoracja zwycięzców odbywać się będzie na bieżąco w trakcie trwania imprezy.

9.

Uwagi końcowe
1. Komisję Sędziowską powołuje Organizator.
2. Wszystkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzyga Komitet
Organizacyjny
3. O przynależności do grupy wiekowej decyduje rok urodzenia
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie

10. Program zawodów:
1. Grupa 1 - 2

(godzina 10:00 – 10:30) – 2011 i młodsi, 2010

 25 m. st. grzbietowym dziewcząt/chłopców

 25 m. st. dowolnym dziewcząt/chłopców *
* - osoby nie potrafiące pływać mogą zabezpieczyć się pasem wypornościowym lub
„makaronem”

2.

Grupa 3 – 4

(godzina 10:30 – 11:00) – 2009, 2008

 25 m. st. grzbietowym dziewcząt/chłopców
 50 m. st. dowolnym dziewcząt/chłopców
3.
Grupa 5 – 6 (godzina 11:15 – 12:00) – 2007, 2006
 50 m. st. grzbietowym dziewcząt/chłopców
 50 m. st. klasycznym dziewcząt/chłopców
 100 m. st. dowolnym dziewcząt/chłopców
4.
Grupa 7 – 8
(godzina 12:00 – 12:45) – 2005, 2004-2002
 100 m. st. grzbietowym dziewcząt/chłopców
 100 m. st. klasycznym dziewcząt/chłopców
 100 m. st. dowolnym dziewcząt/chłopców
5.

Kategoria OPEN

(godzina 13:00 – 13:30)

 100 m. st. zmiennym dziewcząt/chłopców

