
REGULAMIN
Otwartych Zawodów Pływackich na Pożegnanie Wakacji 

o Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa

Organizator: 
Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Klub Pływacki „Sokół” Rzeszów

Termin i miejsce zawodów:
Termin: 23 sierpnia 2021 r.
Miejsce: Baseny Otwarte – Basen Wyczynowy ROSiR, ul. Ks. Jałowego 23 a, 35-010 Rzeszów
Rozgrzewka o godzinie 10:30
Zawody o godzinie 11:00

Uczestnicy:
Dzieci, młodzież i dorośli – wszyscy, którzy chcą sprawdzić poziom swoich umiejętności pływackich
na dystansach określonych regulaminem zawodów.
Uczestnicy muszą posiadać:
-  zgodę  na  udział  w  zawodach  (w  przypadku  osób  niepełnoletnich  zgodę  wyrażają  rodzice/
opiekunowie prawni)
- zaświadczenie o stanie zdrowia (brak przeciwwskazań do udziału w zawodach pływackich)
- zgodę rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych
- oświadczenie COVID 

Cele zawodów:
• Popularyzacja pływania jako czynnej  formy uprawiania rekreacji  sportowej  i  spędzania czasu
wolnego.
• Sprawdzenie umiejętności pływackich w rywalizacji sportowej.
• Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym zwróceniem uwagi na
rozwój zainteresowań pływackich.

Zgłoszenia do zawodów:
Zgłoszenia  grupowe/klubowe za  pomocą  programu  entry  editor  (SPLASH)  należy  przesyłać
w nieprzekraczalnym terminie do  22 sierpnia 2021 r. na adres:  tomasz.bachorz@op.pl do godziny
10:00. Zapraszamy na stronę www.livetiming.pl 
2.  Zgłoszenia  indywidualne  przyjmowane  są  przez  organizatora  (ROSIR)  w  nieprzekraczalnym
terminie do 22 sierpnia 2021 r. do godziny 12:00.
Zgłoszenia indywidualnego można dokonać osobiście w sekretariacie ROSiR, telefonicznie pod nr
tel. (17) 148 81 15 lub mailowo na adres: rosir@rosir.pl 
(Zgłoszenie indywidualne musi zawierać: nazwisko i imię uczestnika,  kategorię wiekową / rok urodzenia, konkurencje.
Możliwe będą również zgłoszenia w dniu zawodów – do godz. 10:00 u organizatora.
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Przepisy techniczne:
Długość pływalni 50 m, 4 tory.
Pomiar czasu ręczny.
Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach 50 metrowych oraz 100 m stylem dowolnym.
Zawody przeprowadzone będą seriami na czas, obowiązuje podział na kategorie wiekowe. 
Rozstawienia dokona organizator zawodów.
Wyniki zawodów nie będą publikowane na www.swimrankigs.net 
Interpretacja regulaminu zawodów przysługuje organizatorowi.

Ubezpieczenie NNW uczestników zawodów we własny zakresie.

Kategorie wiekowe:
I kategoria: 11 lat i młodsi   (roczniki 2010 i młodsi)
II kategoria: 12 – 13 lat (roczniki 2008-2009)
III kategoria: 14 – 15 lat (rocznik 2007 - 2006)
IV kategoria:  16 lat i starsi (roczniki 2005 i starsi)
V kategoria: OPEN – dla konkurencji 100 m stylem dowolnym

Konkurencje:
50 m stylem dowolnym 
50 m stylem klasycznym 
50 m stylem grzbietowym
50 m stylem motylkowym
100 m stylem dowolnym – konkurencja ta odbędzie się w kategorii OPEN (bez podziału na 
kategorie wiekowe)

Kolejność startów:
50 m stylem dowolnym dziewcząt / chłopców kat. I, II, III, IV
50 m stylem klasycznym dziewcząt / chłopców kat. I, II, III, IV
50 m stylem grzbietowym dziewcząt / chłopców kat. I, II, III, IV
50 m stylem motylkowym dziewcząt / chłopców kat. I, II, III, IV
100 m stylem dowolnym dziewcząt / chłopców - kategoria OPEN

Nagrody:
Trzech pierwszych zawodników w poszczególnych konkurencjach  i kategoriach otrzyma medale.
Sześciu pierwszych zawodników w poszczególnych konkurencjach w kategorii I otrzyma dyplomy. 
Trzech pierwszych zawodników w poszczególnych konkurencjach  w kategoriach II, III, IV, V 
otrzyma dyplomy. 
Trzech pierwszych zawodników w konkurencji 100 m stylem dowolnym otrzyma puchary.

http://www.swimrankigs.net/


SPRAWY ORGANIZACYJNE 
Zawody zostaną zorganizowane według aktualnych zaleceń sanitarnych oraz zaleceń zawartych
w aktualnej  Procedurze  bezpieczeństwa  w związku  z  COVID-19  podczas  zawodów  w  pływaniu
opracowaną przez Polski Związek Pływacki; 
Warunkiem  dopuszczenia  do  udziału  w  zawodach  jest  posiadanie  Oświadczenia  zawodnika/
opiekuna  prawnego  zawodnika  niepełnoletniego  w  związku  z  uczestnictwem  w zawodach
pływackich podczas epidemii COVID-19
W związku z COVID-19 i wytycznymi MZ i SANEPID gospodarz zawodów wprowadza następujące
zasady: 

 zgłoszenie do udziału w zawodach jest jednoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik i jego
trener/opiekun nie jest chory i w ciągu ostatnich 10 dni nie miał kontaktu z osobą zarażoną
COVID-19 oraz nie jest w okresie kwarantanny;

 przed wejściem na Baseny Otwarte obowiązuje dezynfekcja rąk;  
 na terenie obiektu obowiązuje zachowanie dystansu społecznego; 
 za  dyscyplinę  i  bezpieczeństwo  zawodników,  za  przestrzeganie  obostrzeń  przez

uczestników, odpowiedzialni są trenerzy/opiekunowie; 
 w związku z RODO udział (zgłoszenie do zawodów) jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody

na  udostępnienie  danych  osobowych  (listy  startowe,  wyniki,  dekoracje  itp.)  oraz
wyrażeniem  zgody  na  publikację  wizerunku  w  celach  reklamowych  i  promocyjnych
organizatora

Z A P R A S Z A M Y   D O   U D Z I A Ł U   W   Z A W O D A C H

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Klub Pływacki „Sokół” Rzeszów


