
   

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

I Noworocznych Zawodów  Pływackich   

dla  Klas 1-3 Szkół Podstawowych  

Pod Patronatem Prezydenta miasta Wałbrzycha Romana Szełemeja 

1. Termin i miejsce zawodów 

- 09.01.2016r. Wałbrzych 

- Pływalnia w Zespole Szkół Nr 4, ul. Dr Sokołowskiego 75, 58-309 Wałbrzych 

 

2. Organizator 

- Centrum Sportowo-Rekreacyjne Aqua-Zdrój ul. Ratuszowa 6, 58-304 Wałbrzych 

e-mail: w.kolomanska@aqua-zdroj.pl 

www.aqua-zdroj.pl 

- Uczniowski Klub Sportowy „Szafir” 

szafir@pecet.com.pl 

www.szafir.pecet.com.pl 

 

 

3. Cel zawodów 

- Zakończenie 1 semestru Programu Powszechnej Nauki Pływania oraz Umiem Pływać.  

- Popularyzacja pływania wśród dzieci najmłodszych jako dyscypliny sportu, która wpływa na 

wszechstronny rozwój ich zdolności ruchowych.  

- Zapoznanie dzieci z atmosferą zawodów pływackich.  

- Rywalizacja sportowa na zasadach fair play. 

- Motywacja dzieci i ich rodziców do aktywnego spędzania czasu i kontynuacji nauki 

pływania. 

 

 

4. Uczestnictwo 

- W zawodach mogą wystartować uczniowie projektów Powszechnej Nauki Pływania oraz 

Umiem Pływać zgłoszeni przez opiekunów lub szkoły. 

- Za bezpieczeństwo i ubezpieczenie zawodników podczas zawodów odpowiedzialność 

ponoszą opiekunowie zgłaszający do zawodów poświadczając jednocześnie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych swoich podopiecznych. 
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5. Program zawodów 

- Przyjazd uczestników godzina 8:00 (Biuro zawodów przy Kasie Basenowej) 

- 09:00 -  rozgrzewka w wodzie 

- 09:20 - Otwarcie zawodów 

- 09:30 – 25m z deską/makaronem nogi do kraula dziewczęta i chłopcy klas 1 (konkurencja nr1) 

- 09:50 - 25m z deską/makaronem nogi do grzbietu chłopcy i dziewczęta klas 1 (konkurencja nr2) 

- 10:10 -  25 m stylem dowolnym dziewczęta klas 1,2,3 (konkurencja nr3) 

- 10:30 – 25 m stylem dowolnym chłopcy klas 1,2,3 (konkurencja nr4) 

- 10:50 – 25 m stylem grzbietowym dziewczęta klas 1,2,3 (konkurencja nr5) 

- 11:10 - 25 m stylem grzbietowym chłopcy klas 1,2,3 (konkurencja nr6) 

- 11:30 – 25 m stylem klasycznym dziewczęta klas 1,2,3 (konkurencja nr7) 

- 11:50 - 25 m stylem klasycznym chłopcy klas 1,2,3 (konkurencja nr8) 

- 12:10-12:40 – zabawy tor 6  

- 13:00 dekoracja i zakończenie zawodów (hala basen)  

 

6. Przepisy techniczne 

- Zawody zostaną przeprowadzone na pływalni 25 metrowej na 6 torach.  

- Zawody przeprowadzone są seriami na czas. Pomiar czasu ręczny. 

 

7. Zgłoszenia 

- Zgłoszenie do zawodów należy przesłać drogą mailową w terminie do 05.01.2015r. do 

godziny 9:00 na adres mailowy w.kolomanska@aqua-zdroj.pl. W razie pytań prosimy o 

kontakt z Weroniką Kołomańską tel. 660 502 538. 

- Lista startowa zostanie ogłoszona 08.12.2015r do godziny 12:00. Zostanie rozesłana do 

wszystkich szkół podstawowych oraz zostanie umieszczona na witrynie Aqua Zdrój. 

- Liczba miejsc ograniczona (100 uczestników). Decyduje kolejność zgłoszeń. 

- Każdy uczestnik może wziąć udział w maksymalnie 2 konkurencjach. 

- Zgłaszając dziecko należy użyć załączonej tabeli. Tylko poprawnie zgłoszone dzieci zostaną  

dopuszczone do zawodów. 

 

8. Zasady finansowania 

- Bez opłat. 

 

9. Nagrody 

- Wszystkie dzieci otrzymają słodki upominek, pamiątkowy dyplom uczestnictwa oraz medal. 

- Trzech najlepszych uczestników danej konkurencji otrzyma dyplom i medal. Ponadto 

przewidziane są nagrody niespodzianki za wykonanie zadań specjalnych (karnety na basen, 

karnety na naukę pływania, gadgety typu długopisy, smycze, notesiki, breloki itp.) 

 

10. Postanowienia końcowe 

- W sprawach nie ujętych w niemniejszym regulaminem decyduje Naczelnik Zawodów – 

Weronika Kołomańska (tel. 660 502 538) 

- Zgłoszenie dziecka na zawody jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów oraz 

poświadczeniem, iż dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do startu w zawodach. 
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