
Regulamin 
I Mistrzostw Aglomeracji Wałbrzyskiej w Pływaniu

Miejsce zawodów: 
AQUA ZDRÓJ ul Ratuszowa 6 Wałbrzych

Data zawodów:
19.10.2013 /sobota/ godzina 9.00 

Organizator:
Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo-rekreacyjne AQUA ZDRÓJ oraz 
Szkółka Pływacka „WODNIK”

Cel zawodów:
Rywalizacja sportowa między klubami
Promocja pływania wśród młodzieży
Integracja środowiska pływackiego Aglomeracji Wałbrzyskiej

Zgłoszenia:  
do godziny 15.00 15 października 2013 – wtorek na adres e-mail: 
wodnik.walbrzych@op.pl

Zawody zostaną rozegrane seriami na czas w poszczególnych kategoriach wiekowych z 
podziałem na dziewczęta i chłopców. Starty rozegrane będą w 5 kategoriach wiekowych:

• Rocznik 2005 i młodsi /kl. 2 i młodsi/ 25m stylem dowolnym i grzbietowym
• Rocznik 2003-2004 /kl. 3-4/ 50m stylem dowolnym, grzbietowym, klasycznym i 

motylkowym
• Rocznik 2001-2002 /kl. 5-6/ 50m stylem dowolnym, grzbietowym, klasycznym i 

motylkowym
• Rocznik 1998-2000 /kl.gim/ 50m stylem dowolnym, grzbietowym, klasycznym i 

motylkowym
• KATEGORIA OPEN /górna granica wieku rocznik1995/ 100m stylem dowolnym
• Sztafeta 4x50m stylem dowolnym rocznik 2001 i młodsi /2 chłopców i 2 

dziewczynki/
• Sztafeta 4x50m stylem dowolnym rocznik 1998-2000 /2 chłopców i 2 dziewczynki/

mailto:wodnik.walbrzych@op.pl


Każdy zawodnik  może  wziąć  udział  w  2  konkurencjach i  dodatkowo w sztafecie  oraz 
kategorii open.

Klasyfikacja: 
–  zawodnicy  zostaną  sklasyfikowani  na  podstawie  uzyskanych  czasów /pomiar 

czasów ręczny/.
–  klubowa na podstawie klasyfikacji medalowej  Im-3pkt  IIm-2pkt  IIIm-1pkt

Nagrody:
W  zawodach  3  najlepsi  zawodnicy  w  poszczególnych  kategoriach  zostaną  
uhonorowani  pamiątkowymi  dyplomami  i  medalami.  Puchary  dla  najlepszych  
klubów

W sprawach spornych nieobjętych regulaminem decyduje Komisja Sędziowska po 
zasięgnięciu opinii trenerów startujących klubów. Opłata startowa wynosi 15zł od każdego 
zawodnika płatna na miejscu w dniu zawodów w kasie basenu.

Wzór zgłoszenia:

Nazwisko i imię klasa Płeć Czas 
kraul

Czas 
grzbiet

Czas 
klasyc

z

Czas 
motyl.

100m 
dow

JAN NOWAK 1-2 m 15,50 40,00
EWA KOWALSKA 1-2 k 31,50 45,00
JAN KOWALSKI 3-4 m 1;00 1;01
ANNA IKSIŃSKA 3-4 k 2;45 33,05 1;21,00
GIMNAZJALIŚCI 
ANNA ANNA k 32,30 50;1
MAREK MAREK m 27,90 29,90 1;12,00



Harmonogram zawodów

godzina 8.00 
przyjmowanie klubów na basenie

godzina 8.30 
odprawa techniczna trenerów

godzina 8.30
rozgrzewka w wodzie

godzina 9.00 
Otwarcie zawodów

godzina 9.15 
klasy 1-2 i młodsi 25m stylem dowolnym 
klasy 3-4 50m stylem dowolnym, 
klasy 5-6 50m stylem dowolnym,
klasy gimnazjalne 50m stylem dowolnym

godzina 10.30
klasy 1-2 i młodsi 25m stylem grzbietowym
klasy 3-4 50m stylem grzbietowym, 
klasy 5-6 50m stylem grzbietowym,
klasy gimnazjalne 50m stylem grzbietowym

godzina 11.45
klasy 3-4 50m stylem klasycznym
klasy 5-6 50m stylem klasycznym
klasy gimnazjalne 50m stylem klasycznym

godzina 12.30
klasy 3-4 50m stylem motylkowym
klasy 5-6 50m stylem motylkowym
klasy gimnazjalne 50m stylem motylkowym

godzina 13.15
KATEGORIA OPEN 100m stylem dowolnym

godzina 13.20
Sztafeta 4x50m stylem dowolnym szkoła podstawowa 
/2 chłopców i 2 dziewczynki/
Sztafeta 4x50m stylem dowolnym gimnazjum /2 chłopców i 2 dziewczynki/.

godzina 13.45 
Dekoracja zawodników i klubów oraz zakończenie zawodów


