
 

REGULAMIN 

XXIII EDYCJI MAŁEJ LIGI W PŁYWANIU  

DLA DZIECI KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

I. Organizator: 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu. 

 II. Współorganizator: 

      Publiczna Szkoła Podstawowa 19, ul. Mieszka I 4, 47-232 Kędzierzyn-Koźle.     

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Gagarina 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.     

  III. Termin zawodów: 

 Zawody odbędą się 19 listopada 2019 (wtorek) w godz. 8.30 - 11.00.  

  IV. Miejsce zawodów: 

 Kryta Pływalnia, al. Jana Pawła II 31, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 

 V. Cel zawodów: 

 a) popularyzacja pływania wśród dzieci miasta, 

 b) wychowanie w sportowej rywalizacji dzieci, 

 c) realizacja kalendarza imprez sportu szkolnego. 

  VI. Kategorie wiekowe: 

  - Uczniowie klas I-III szkół podstawowych z terenu miasta Kędzierzyn-Koźle. 

 - Rocznik: 2010, 2011, 2012/2013. 

   VII. Konkurencje: 

Lp. Konkurencja Kategoria Rocznik Opis konkurencji 

1. 25 m st. dowolnym dziewczęta/chłopcy 2010 

Dopuszcza się start z wody lub   

z platformy startowej, uczestnik 

pokonuje dystans stylem 

dowolnym (kraulem) w pozycji 

na piersiach. 

2. 25 m st. dowolnym dziewczęta/chłopcy 2011 

Dopuszcza się start z wody lub   

z platformy startowej, uczestnik 

pokonuje dystans stylem 

dowolnym (kraulem) w pozycji 

na piersiach. 

3. 
25 m st. dowolnym 

bez deski 
dziewczęta/chłopcy 2012/2013 

Dopuszcza się start z wody lub   

z platformy startowej, uczestnik 

pokonuje dystans stylem 

dowolnym (kraulem) w pozycji 

na piersiach. 

4. 
25 m st. dowolnym 

z deską 
dziewczęta/chłopcy 2012/2013 

Start z wody, jedną ręką 

zawodnik trzyma deskę, drugą 

musi mieć kontakt ze ścianą 

niecki basenu, dystans pokonuje 

z deską w dowolny sposób                    

w pozycji na piersiach.  

Czas zostaje zatrzymany po 

dotknięciu ręką ściany niecki 

basenu przez zawodnika.  



5. 25 m st. klasycznym dziewczęta/chłopcy 2010 

Dopuszcza się start z wody lub    

z platformy startowej, uczestnik 

pokonuje dystans stylem 

klasycznym (żabką) zgodnie       

z przepisami PZP. 

6. 25 m st. grzbietowym dziewczęta/chłopcy 2012/2013 

Uczestnik pokonuje dystans      

w pozycji na grzbiecie. Start 

oraz zakończenie wyścigu 

zgodnie z przepisami PZP. 

7. 50 m st. grzbietowym dziewczęta/chłopcy 2011 

Uczestnik pokonuje dystans      

w pozycji na grzbiecie. Start, 

nawrót oraz zakończenie 

wyścigu zgodnie z przepisami 

PZP. 

8. 50 m st. grzbietowym dziewczęta/chłopcy 2010 

Uczestnik pokonuje dystans      

w pozycji na grzbiecie. Start, 

nawrót oraz zakończenie 

wyścigu zgodnie z przepisami 

PZP. 

 

  VIII. Uczestnictwo: 

 1. Dziecko musi mieć zgodę rodziców na udział w zawodach (zał. nr 1). 

 2. Karty startowe do pobrania od opiekuna danej szkoły (zał. nr 2). 

     IX. Zgłoszenia: 

 Zgłoszenia Zawodników przyjmuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu                                

do 14.11.2019 (czwartek): 

 - Hala Sportowa „Śródmieście”, al. Jana Pawła II 29 w Kędzierzynie-Koźlu (Dział Marketingu  

    i Organizacji Imprez Sportowych) pok. nr 7 od 7.00 do 14.30  

 - email: sport@mosirkk.pl 

X. Program zawodów:  

  1. Weryfikacja Zawodników godz. 8.00 – 8.30, Kryta Pływalnia-niecka. 

  2. Otwarcie Zawodów godz. 8.30.  

 3. Zakończenie zawodów około godz. 11.00.  

     XI. Przepisy techniczne: 

  1. Pomiar czasu: ręczny. 

 2. Zawody przeprowadzone będą na czas, a o zwycięstwie decyduje najlepszy wynik w danej kategorii   

     wiekowej. 

 3. Nie zezwala się na start poza konkursem. 

 4. Długość pływalni: 25 metrów, 6 torów. 

 5..Starty Zawodników dozwolone wyłącznie w strojach zgodnych z Regulaminem Krytej Pływalni   

     MOSiR Kędzierzyn-Koźle.  

 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty programu Zawodów.  

 XII. Nagrody: 

 Za zajęcie I-III miejsce Zawodnik otrzymuje pamiątkowy medal i dyplom, a każdy uczestnik Zawodów   

 dyplom za udział. 

 



       XIII. Postanowienia końcowe: 

1. Zawodnicy biorący udział w Zawodach nie płacą wpisowego. 

2. Koszty organizacji zawodów pokrywa Organizator. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i zmian poszczególnych punktów Regulaminu. 

4. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. 

5. Kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w oparciu o Regulamin Zawodów i Regulamin PZP. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków Zawodników w materiałach  

fotograficznych i filmowych z zawodów w celach promocyjnych „XXIII edycji Małej Ligi                             

w Pływaniu dla dzieci klas I-III szkół podstawowych”. 

                                                                                                                  Organizator 

                                                                                                Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

                                                                                                           w Kędzierzynie-Koźlu 


