
Regulamin 
 

IX Indywidualnych Mistrzostw Wolsztyna w Pływaniu Szkół 

Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych 

1. Cel imprezy 

 
Celem IX Indywidualnych Mistrzostw Wolsztyna w Pływaniu jest popularyzacja sportu pływackiego. Dzieci biorące udział w zawodach mogą sprawdzić własne 

umiejętności w rywalizacji z innymi. Jednocześnie następuje promocja i popularyzacja zdrowego stylu życia.  

2. Miejsce i termin zawodów 

Zawody pływackie odbędą się dnia 13 kwietnia 2017 r. (czwartek) na Pływalni Miejskiej w Wolsztynie przy ul. Komorowskiej 2 

>   Sekretariat czynny od godz. 8:30 

• Zapisy 8:30 - 9:30 - Gr. I i II (klasy I, II, III i IV SP) 

• Zapisy 10:00 - 11:00 - Gr. III, IV i V (V i VI SP, I, II i III GIM i PGIM) 

Start zawodów godzina 10:00. 

3. Organizator 

Organizatorem zawodów jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie. 

4. Zasady uczestnictwa i uczestnicy 

W zawodach mogą startować uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Program zawodów przewiduje konkurencje dla uczniów 

wszystkich klas. Podstawą uczestnictwa w zawodach jest umiejętność pływania oraz zgoda opiekunów prawych.  

• I grupa - SP - klasy I  - II SP: 25m stylem dowolnym, 25m stylem grzbietowym; 

• II grupa - SP - klasy III - IV: 25m stylem dowolnym, 25m stylem grzbietowym, 25m stylem klasycznym; 

• III grupa - SP - klasy V - VI: 25m stylem klasycznym, 50m stylem dowolnym, 50m stylem grzbietowym; 

• IV grupa - GIM - klasy I - III: 25m stylem motylkowym, 50m stylem dowolnym, 50m stylem grzbietowym, 50m stylem klasycznym, 

• V grupa - PGIM - klasy I - III: 25m stylem motylkowym, 100m stylem dowolnym, 100m stylem grzbietowym, 50m stylem klasycznym, 
 

• Startujący zawodnik musi być wpisany na kartę startową przed rozpoczęciem zawodów i posiadać zgodę opiekunów prawnych.  

• Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach. 

• Dana konkurencja odbędzie się, jeżeli zgłosi się do niej co najmniej 3 zawodników. 
 

6. Nagrody 

Zawodnicy, którzy uzyskają trzy pierwsze pozycje otrzymają pamiątkowe medale. 

7. Sprawy różne 

We wszystkich kwestiach spornych nie ujętych w regulaminie decyduje organizator zawodów. Styl dowolny 

oznacza, pływanie dowolną wybraną przez zawodnika techniką pływania. 

 
 

Zapraszamy serdecznie dzieci wraz z rodzicami. 


