
I RODZINNE ZAWODY PŁYWACKIE Z PRZYMRUŻENIEM OKA 
  

 

Organizator zawodów 

Ośrodek Sporu i Rekreacji w Będzinie 

  

Termin i miejsce zawodów 

1. Zawody odbędą się dnia 1 maja  2015 roku (piątek) na pływalni krytej  

 w Będzinie, przy ul. Siemońskiej 13. 

2. Rozpoczęcie zawodów o godz. 11.00 

 

Cel zawodów 

1. Upowszechnianie aktywnego wypoczynku poprzez propagowanie pływania 

 jako sportu na każdą pogodę i warunki. 

2. Stworzenie rodzinnej atmosfery sprzyjającej zacieśnianiu więzi pomiędzy 

 członkami rodzin podczas przeżywania wspólnych emocji. 

3. Zaszczepienie pozytywnych zachowań zdrowotnych oraz nauka 

 wypoczynku poprzez naukę i sport. 

  

Dane techniczne pływalni 

1. Basen sportowy: 6 torów – długość 25 m. 

2. Temperatura wody: 28,6° C. 

  

Styl, dystans 

1. Zawody rozegrane zostaną na basenie sportowym, na torach 25 m, 

2. W zawodach obowiązywać będzie system wyścigów na czas. 

3. Pomiar czasu odbywać się będzie ręcznie. 

4. Zawody rozgrywane będą w następujących konkurencjach: 

• Wyścigi na materacu, 

• Wyścig z kołem dmuchanym, 

• wyścig z dwoma makaronami, 

• wyścig z rękawkami na nogach i rękach 

5. Zawodnicy mogą rozpoczynać start od skoku do wody  ze słupka, z brzegu lub 

 ze startu z  wody przy ścianie basenu. 

 

Kategorie wiekowe 

1. Rocznik do 2010 – dystans 25m. Bez podziału na płeć 



2. Rocznik od 2009 do 2005– dystans 25 m. chłopcy i dziewczęta 

3. Rocznik od 2004 do 1999– dystans 25 m. chłopcy i dziewczęta 

4. Uczniowie do 18 roku życia – dystans 25 m. chłopcy i dziewczęta 

5. Kategoria „open” powyżej 18 roku życia – dystans 25 m. Bez podziału na płeć 

  

Klasyfikacja rodzinna 

Klasyfikacja rodzinna jest dla najliczniejszych rodzin minimum 4 osoby.  

O wynikach w tej klasyfikacji decydują czasy uzyskane przez  rodzinę pływające 

w składach  4 osobowych.  

Każda z osób startujących musi posiadać umiejętności pływackie. 

Osoba niepełnoletnie są zobowiązane do okazania pisemnej zgody od rodziców 

lub opiekunów prawnych na udział  w zawodach. 

 

Nagrody 

Zwycięzcy kategorii otrzymują nagrody: 

 medale i dyplomy za zajęcie I, II i III miejsca, 

 puchar dla I najlepszej rodziny. 

 

Zapisy 

1. Zapisy będą prowadzone do 30 kwietnia w Dziale Promocji i Organizacji 

 Imprez Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie, od poniedziałku do piątku  

 w  godz. 7.00 - 15.00. pod numerem tel. (32) 2673007 wew.31 

2. Wzięcie udziału w zawodach stanowi potwierdzenie zapoznania się  

 z niniejszym regulaminem. 

3. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na łamach strony internetowej 

 i w informacjach medialnych przez Organizatora i Gminy Będzin wizerunku 

 oraz imienia i nazwiska uczestnika. 

4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych  

 w oświadczeniu odnośnie stanu zdrowia zgodnie z ustawą o ochronie danych 

 osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz.883). 

5. Wszelkie sprawy sporne będą rozstrzygane przez Organizatora. 

 


