
I Zawody Szkółek Pływackich Kurdwanów Nowy
2019

1. Miejsce zawodów: Ośrodek Sportowo Rekreacyjny „Kurdwanów Nowy” ul. Marii i 

Bolesława Wysłouchów 34a, 30-611 Kraków

 pływalnia: 25 m, ilość torów: 6, temp. wody: 28oC, pomiar czasu: pół-

automatyczny lub ręczny

2. Termin zawodów: 8.06.2019 (sobota)

3. Organizator zawodów: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, Nemo, Szkoła 

Rekin, Top Sport, Swim Test Kordian Lach

4. Partnerzy: Bassau

5. Zasady uczestnictwa:

 Prawo startu mają dzieci i młodzież będący członkami następujących 

klubów/szkółek pływackich: Nemo, Szkoła Rekin, Top Sport, Swim Test Kordian 

Lach

 Zawodnicy z licencją mają prawo startu poza konkursem

 Każdy zawodnik ma prawo do dwóch startów indywidualnych oraz jednego 

startu w sztafecie

 Każda sekcja ma prawo wystawienia dwóch sztafet w bloku I oraz dwóch 

sztafet w bloku II



6. Program zawodów:  

Początek zawodów 11:00

Kategorie Wiekowe i Konkurencje:

Kat. Rok urodzenia Konkurencja

BLOK I 

I 2012 i młodsi 25m – stylem grzbietowym
25m – stylem dowolnym
25m – dowolnym sposobem płynięcia z przyborem wypornościowym

II 2011 25m – stylem grzbietowym
25m – stylem dowolnym

III 2010 25m – stylem grzbietowym
25m – kraulem

IV 2009 50m – stylem grzbietowym
50m – kraulem

V 2009 – młodsi Sztafeta 4x25m stylem dowolnym (maksymalnie dwoje dzieci z 
rocznika 2009, dwie dziewczynki i dwóch chłopców)

BLOK II

VI 2008 – starsi Sztafeta 4x50m stylem dowolnym (minimum dwoje dzieci z rocznika
2008-2003, obowiązkowo 2 dziewczyny i dwóch chłopaków)

VII 2008 – 2007 50m - stylem grzbietowym 
50m - stylem dowolnym

VIII 2006 – 2005 50m - stylem grzbietowym
50m – stylem klasycznym

IX 2004 – 2003 50m – stylem dowolnym
50m – stylem klasycznym 

X 2002 i starsi 50m – stylem motylkowym
50m – stylem klasycznym
50m – stylem dowolnym

7. Zasady klasyfikacji drużynowej:

Za udział zawodnika drużyna otrzymuje 1 pkt (maksymalnie 35 pkt) . Za zdobycie 
pierwszego miejsca w konkurencji drużyna otrzymuje 12 punktów, drugiego miejsca 
10 punktów, trzeciego miejsca 8 punktów, czwartego 7 punktów, piątego 6 punktów, 
szóstego 5 punktów, siódmego 4 punkty, ósmego 3 punkty, dziewiątego 2 punkty, 
dziesiątego 1 punkt. Punkty przyznawane są do 10 miejsca.
Do klasyfikacji brane pod uwagę są maksymalnie dwie sztafety, jedna sztafeta z bloku 
I oraz jedna sztafeta z bloku II. Za zdobycie pierwszego miejsca w sztafecie drużyna 
otrzymuje 24 pkt, drugiego miejsca 20 punktów, trzeciego miejsca 16 punktów, 
czwartego miejsca 14 punktów, piątego miejsca 12 pkt, szóstego miejsca 10 pkt, siód-
mego miejsca 8, ósmego miejsca 6pkt, dziewiątego miejsca 4 pkt, dziesiątego miejsca
2pkt. Punkty przyznawane są do 10 miejsca.



8. Zgłoszenia do zawodów:
Zgłoszenia należy dostarczyć do trenerów swojej szkoły/ klubu: 

w terminie do 04.06.2019 (wtorek) do godz. 12:00.

 Zgłoszenia muszą być przygotowane w edytorze zgłoszeń SPLASH Entry Editor 

przez trenerów.

 Każda szkółka/ klub ma prawo do maksymalnie 35 uczestników, większa liczba 

jest możliwa za zgodą organizatora

 Wygenerowany plik lxf należy przesyłać na adres: zawody@swimart.pl. 

Zgłoszenia w innym formacie będą odsyłane do poprawy

 Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

 Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia 

DD/MM/RRRR, numer licencji (jeżeli posiada), nazwę klubu, dystans i 

konkurencje oraz najlepszy wynik uzyskany w ostatnich 12 miesiącach.

 Skreślenia bez pobierania opłaty startowej możliwe do 5.06.2019 (środa) do 

godz. 12:00.

9. Regulamin zawodów:

• Zawody przeprowadzane są seriami na czas, bez podziału na kategorie    

wiekowe

• Po zakończeniu każdej konkurencji zostaną ogłoszone wyniki z podziałem

na kategorie wiekowe

• dopuszcza się start zawodników z wody w każdej konkurencji

10. Nagrody:

 Za miejsca I – III medale i dyplomy w każdej konkurencji indywidualnej i

kategorii wiekowej

 Za miejsca I – III w konkurencjach sztafetowych puchar + dyplomy dla 

każdego członka sztafety

 Za miejsca I – III w klasyfikacji drużynowej puchary

11. Zasady finansowania:

 koszty organizacyjne pokrywa organizator

 koszty uczestnictwa ponoszą kluby

 opłata startowa 25 zł od zawodnika – płatna przelewem na konto: swojej 

szkółki lub u trenerów

12. Potwierdzenia zgłoszeń, informacje o zawodach, a także wyniki będą 

dostępne na stronie: www.swim  art.pl 

Po opublikowaniu potwierdzenia zgłoszenia lub listy zgłoszonych zawodników nie będą 

możliwe żadne zmiany za wyjątkiem skreśleń.

file:///C:/Users/SwimTest/Desktop/ZAWODY%20KURDWAN%C3%93W%202019/www.swimart.pl%20
mailto:zawody@swimart.pl


13. Postanowienia końcowe:

• za dyscyplinę i porządek w trakcie zawodów odpowiadają trenerzy i 

kierownicy ekip

• kierownicy ekip zobowiązani są do posiadania aktualnych badań lekarskich 

zawodników (względnie oświadczeń rodziców o braku przeciwwskazań do 

uczestnictwa w zawodach) oraz formularzy zgody rodziców na udział dzieci w

zawodach 

• zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu

• w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje naczelnik 

zawodów bądź sędzia główny

• na terenie pływalni mogą przebywać tylko zawodnicy startujący w danym 

bloku



Załącznik nr 1

Potwierdzam zgodność  lekarską  zawodników i  odbiór  zgody rodziców (opiekunów)  na  udział  dzieci  i  młodzieży  w

zawodach pływackich w dniu 8.06.2019r., jednocześnie oświadczam, że biorę odpowiedzialność za dopuszczenie zawodników do

startu. Posiadam  zgodę na przetwarzanie danych osobowych na poczet zawodów oraz wykorzystanie wizerunku przez Krakowski

Szkolny  Ośrodek  Sportowy;  Szkółki  -  Nemo,  Szkoła  Rekin,  Top  Sport,  Swim Test  Kordian  Lach,  ponadto  w  gazecie  Kurier

Dzielnicy XI.

.................................................

Opiekun (kierownik) drużyny

Załącznik nr 1 należy przedstawić na odprawie kierowników drużyn

Załącznik nr 1

Potwierdzam zgodność  lekarską  zawodników i  odbiór  zgody rodziców (opiekunów)  na  udział  dzieci  i  młodzieży  w

zawodach pływackich w dniu 8.06.2019r., jednocześnie oświadczam, że biorę odpowiedzialność za dopuszczenie zawodników do

startu. Posiadam  zgodę na przetwarzanie danych osobowych na poczet zawodów oraz wykorzystanie wizerunku przez Krakowski

Szkolny  Ośrodek  Sportowy;  Szkółki  -  Nemo,  Szkoła  Rekin,  Top  Sport,  Swim Test  Kordian  Lach,  ponadto  w  gazecie  Kurier

Dzielnicy XI.

.................................................

Opiekun (kierownik) drużyny

Załącznik nr 1 należy przedstawić na odprawie kierowników drużyn

Załącznik nr 2

Wyrażam  zgodę  na  udział  mojego  dziecka  ………………………………………………………………..  w  zawodach

pływackich, które odbędą się 8.06.2019r. w Krakowie. Niniejszym oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych  do

udziału w zawodach. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na poczet zawodów oraz wykorzystanie wizerunku przez

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy; Szkółki - Nemo, Szkoła Rekin, Top Sport, Swim Test Kordian Lach, ponadto w gazecie

Kurier Dzielnicy XI.

.................................................
Podpis opiekuna prawnego

Załącznik nr 2

Wyrażam  zgodę  na  udział  mojego  dziecka  ………………………………………………………………..  w  zawodach

pływackich, które odbędą się 8.06.2019r. w Krakowie. Niniejszym oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych  do

udziału w zawodach. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na poczet zawodów oraz wykorzystanie wizerunku przez

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy; Szkółki - Nemo, Szkoła Rekin, Top Sport, Swim Test Kordian Lach, ponadto w gazecie

Kurier Dzielnicy XI.

.................................................
Podpis opiekuna prawne


