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REGULAMIN 

I. Mistrzostw Szkoły Żagle w Pływaniu: 

„DUC IN ALTUM 2017” 
 

1. Organizatorem zawodów pływackich jest Uczniowski Klub Sportowy ŻAGLE, który 

odpowiada za prawidłowy przebieg imprezy, bezpieczeństwo uczestników oraz obsługę 

sędziowską. 

2. Zawody odbędą się na pływalni OSiR Wawer ul. V Poprzeczna  (Anin) w dniu 21 czerwca 

2017r. (środa) 

SZKOŁA PODSTAWOWA (1-3):    

- godzina 9.00       rocznik 2009- 2007 

SZKOŁY PODSTAWOWE (4-6): 

- godzina 10.00       rocznik 2006- 2004 

GIMNAZJUM i LICEUM:  

-     godzina 11.00 roczniki 2003-1999 

Zawody mają charakter amatorski z własną komisją sędziowską. 

3. W zawodach biorą udział dzieci i młodzież umiejąca pływać ze szkoły Żagle, zgłoszone 

do organizatora imprezy (Hubert Dziuby) na specjalnych formularzach (do pobranie ze 

strony UKS, z sekretariatu szkoły lub bezpośrednio u organizatora)  do 16 czerwca 2017r. 

Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

4. Zgłoszeń można dokonywać osobiście lub mailowa na adres: hubert.dziuba@sternik.edu.pl.  

5. Zgłoszenie chętnych na zawody przez jest równoznaczne ze zgodą Rodziców/Opiekunów i 

dopuszczeniem przez lekarza do udziału w konkurencjach sportowych w wodzie. 

6. Wszystkie spory, protesty i odwołania rozstrzyga komisja sędziowska UKS ŻAGLE. 

7. Konkurencje odbywają się w kategoriach wiekowych z podziałem: 

A – SZKOŁY PODSTAWOWE rocznik 2009 i młodsi 

B – szkoła podstawowa rocznik 2008 

C – szkoła podstawowa roczniki 2007 i 2006 

D – szkoła podstawowa roczniki 2005 i 2004 

            E – gimnazjum rocznik 2003-2001 

F – liceum rocznik 2000 i wzwyż          

 

w czterech stylach: 

- dowolny (kraul na piersiach) 

- grzbietowy (kraul na grzbiecie) 

- klasyczny (żabka) 

- motylkowy (delfin) 
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8. Zawody będą się odbywać bez ograniczenia liczby uczniów, natomiast kwalifikacja 

medalowa przeprowadzona zostanie według roczników.  

9. Rocznik 2009 i młodsi – DWA STYLE!!!  

Organizator kierując się świadomością umiejętności młodych pływaków oraz w 

uznaniu starań wielu klas pierwszych w nauce pływania wprowadza w starcie 

rocznika 2009 (i młodszych) podział na dwa style: dowolnie na grzbiecie i dowolnie na 

piersiach, na dystansie 25m. Jeden sposób do wyboru! Techniką dowolną 

samodzielnie (GRUPA P). 

10. Roczniki 2008 -2006 mają wyboru trzy style na dystansie 25m: kraul, klasyczny                 i 

grzbietowy, każdy zawodnik może wystartować maksymalnie w 2 konkurencjach.  

11. W rocznikach 2005- 2004 każdy zawodnik może wystartować w dwóch konkurencjach 

indywidualnych na dystansie 50m do wyboru style: kraul, klasyczny i grzbietowy. 

12. W rocznikach 2003- 2001 każdy zawodnik może wystartować w dwóch konkurencjach 

indywidualnych na dystansie 50m do wyboru style: kraul, klasyczny, grzbietowy lub 25m. 

delfinem. 

13. W rocznikach 2000 i starszych każdy zawodnik może wystartować w dwóch konkurencjach 

indywidualnych na dystansie 50m do wyboru style: kraul, klasyczny, grzbietowy lub delfin. 

14. We właściwych kategoriach wiekowych startują zawodnicy odpowiadający rocznikowo. 

Osoby z młodszej kategorii wiekowej mogą startować w starszej, ale nie odwrotnie. 

Startując w wyższej kategorii zawodnik automatycznie pozbawia się prawa startu we 

właściwej dla siebie grupie. 

15. Start w stylu dowolnym, klasycznym i motylkowym odbywa się ze słupka lub z wody                    

w miejscu startowym (wolny wybór), w stylu grzbietowym tylko z wody (w miejscu 

startowym), w grupie A start po płytszej stronie basenu - tylko z wody!!! 

16. W konkurencjach indywidualnych zawodnicy kategorii P, A, B I C pokonują dystans 25 

metrów (jeden basen), a w pozostałych kategoriach dystans 50 metrów( z wyjątkiem 

delfina w kategorii E, gdzie zawodnicy płyną 25m.).  

17. Zakończenie każdego odcinka uznawane jest po dotknięciu ściany dowolną częścią ciała.  

18. Zabronione jest przeszkadzanie innemu pływakowi oraz używanie urządzeń lub ubioru, 

który pomagałby zwiększać szybkość, pływalność lub wytrzymałość (płetwy, łapki, 

rękawice, deski itp.) 

19. Zawodnicy, którzy nie pokonają właściwego dystansu będą nie klasyfikowane (NKL). 

20. Wykonywanie falstartów przez zawodników jest zabronione, następuje dyskwalifikacja 

winnego.  

21. Na płytę hali basenowej wchodzą tylko osoby, które startują w zawodach.  

22. Rodzice i kibice ekip pozostają na widowni. 

23. Organizatorzy imprezy i sędziowie zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu.  
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24. Wyniki będą ogłaszane na bieżąco przez spikera, po zawodach będą dostępne w 

Sekretariatach obu szkół oraz na www.ukszagle.pl. Dla zwycięzców przewidziane są 

nagrody w postaci dyplomów, medali i upominków. 
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