
REGULAMIN  

XVIII ZAWODÓW PŁYWACKICH 
z okazji Święta Niepodległości 

 
 

1. Miejsce zawodów:  
   Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Brzesko, ul. Wiejska 12 
 
2. Termin zawodów: 10 listopada 2021 r. (środa) 
      •   Rozgrzewka: godz. 15:00 

 Zawody: godz. 16:00     

 ZAPISY:    e-mail: menadzer@sportbrzeski.pl    do 9 listopada. Należy podać: IMIĘ i 
NAZWISKO dziecka, kategorie wiekową, styl w którym dziecko będzie pływać, 
nazwę miejscowości zamieszkania/klub sportowy/sekcja. W kategorii 2014 i 
młodsi dodatkowo należy podać datę urodzenia (w celu wyłonienia najmłodszych 
uczestników – nagroda dla najmłodszych!) 

 W dniu zawodów należy potwierdzić zgłoszenie do 15.40 w sekretariacie oraz 
opłacić startowe. UWAGA – nie można dokonać zmiany wcześniejszego zgłoszenia 
stylu i kategorii 

 
3. Organizator zawodów: 
   • Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku, Gmina Brzesko 
 
4. Sędzia główny zawodów: Marcin Kacer 
5. Zasady uczestnictwa: 
   • W zawodach prawo startu mają zarówno osoby indywidualne, jak i zawodnicy 
zrzeszeni w klubach,  stowarzyszeniach i szkółkach pływackich, itp. 
 
6. Kategorie wiekowe i style: 
 
Styl klasyczny  

1. Rocznik 2014 – 2012 - 25 m dziewczęta 
2. Rocznik 2014 – 2012 - 25 m chłopcy 
3. Rocznik 2011 – 2009 - 50 m dziewczęta 
4. Rocznik 2011 – 2009 - 50 m chłopcy 
5. Rocznik 2008 – 2006 - 50 m dziewczęta 
6. Rocznik 2008 – 2006 - 50 m chłopcy 

Styl dowolny 

1. Rocznik 2014 i młodsi - 25 m chłopcy 
2. Rocznik 2014 i młodsi - 25 m dziewczęta 
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3. Rocznik 2013  - 25 m dziewczęta 
4. Rocznik 2013  - 25 m chłopcy 
5. Rocznik 2012 - 25 m dziewczęta 
6. Rocznik 2012 - 25 m chłopcy 
7. Rocznik 2011 - 2009 - 50 m dziewczęta 
8. Rocznik 2011– 2009 - 50 m chłopcy 
9. Rocznik 2008 i starsi – 50 m kobiety 
10. Rocznik 2008 i starsi – 50 m mężczyźni 

 
 
7. Przepisy organizacyjne zawodów: 
• Długość basenu 25m 
• Zawodnik startuje tylko w jednej konkurencji 

   •    Start – zawodnik może startować zarówno ze słupka jak i z wody. 
   •    Sposób pomiaru czasu - ręczny. 
   •    W przypadku falstartu zawodnik nie zostaje wykluczony, lecz do jego czasu 
końcowego zostaje  doliczone 2 sekundy. 
   •    Nawroty – w trakcie nawrotów zawodnik musi dotknąć ściany basenu dowolną 
częścią ciała. 
   •    Zawodnicy powinni się pojawić na basenie na godzinę przed zawodami w celu 
przeprowadzenia  rozgrzewki. 
   •    W pozostałych kwestiach Sędzia Główny będzie opierał się na przepisach ogólnych 
FINA. 
 
8. Zasady finansowania: 
   • Opłata startowa wynosi 5,00 zł od zawodnika  
   • Koszty organizacyjne zawodów pokrywa organizator 
   • Koszty nagród – pokrywają sponsorzy  
   • Koszty uczestnictwa ponoszą kluby lub zawodnicy 
 
9. Zgłoszenie do zawodów:  
ZAPISY:    e-mail: menadzer@sportbrzeski.pl    do 9 listopada. Należy podać: IMIĘ i 
NAZWISKO dziecka, kategorie wiekową, styl w którym dziecko będzie pływać, nazwę 
miejscowości zamieszkania/klub sportowy/sekcja. W kategorii 2014 i młodsi 
dodatkowo należy podać datę urodzenia (w celu wyłonienia najmłodszych uczestników 
– nagroda dla najmłodszych!) W dniu zawodów należy potwierdzić zgłoszenie do 15.40 
w sekretariacie oraz opłacić startowe. 
 
Biorąc udział w zawodach uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
oraz wykorzystanie swojego wizerunku w celach promocji zawodów (zdjęcia  oraz 
publikacja imienia i nazwiska w statystykach zawodów). 
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10. Nagrody:  
dyplomy i medale dla pierwszych trzech zawodników i zawodniczek w każdej konkurencji  
i kategorii wiekowej. Dodatkową nagrodę otrzyma najmłodszy i najmłodsza z uczestników. 
 
11. Postanowienia ogólne: 

 Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w trakcie zawodów 
 Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników 

powstałe w trakcie zawodów 
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. W przypadku 

istotnych zmian zobowiązuje się do powiadomienia zawodników o 
wprowadzonych zmianach 

 Obowiązują zasady bezpieczeństwa w czasie trwania pandemii COVID-19 
 Za rzeczy pozostawione bez opieki organizator nie odpowiada 
 Za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, nie ponosi on 

odpowiedzialności 

 
12. Informacje dodatkowe 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. O 14 68 65 002,  
e-mail: biuro@sportbrzeski.pl oraz w sekretariacie Krytej Pływalni BOSiR. 
 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

Uczestnicy XVIII Zawodów Pływackich z okazji Święta Niepodległości w dniu  10 listopada 2021 r. w obiekcie Krytej 

Pływalni  BOSiR w Brzesku wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatorów wydarzenia swojego wizerunku. 

Zgoda obejmuje takie formy publikacji jak: udostępnienie na stronie internetowej organizatorów oraz 

zamieszczanie w wydawanych przez nich materiałach promocyjnych i informacyjnych - Zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. 
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