
                                  

REGULAMIN  RODZINNYCH  

ZAWODÓW PŁYWACKICH 

O PUCHAR DYREKTORA  PCS 

 

 
1. Organizatorzy zawodów 

▪ Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie  

▪ Stowarzyszenie Przyjaciół Pływania  

 

2. Termin i miejsce zawodów 

Zawody odbędą się w dniu 22 kwietnia 2018 roku w godzinach od 15.00 do 18.00 na pływalni krytej 

Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 96. 

 

3. Cel zawodów 

▪ propagowanie pływania jako czynnej formy spędzania wolnego czasu,  

▪ doskonalenie umiejętności pływackich wśród dzieci,  

▪ stworzenie prorodzinnych warunków do wspólnej aktywności fizycznej.   

 

4. KATEGORIE STARTOWE 

 

4.1. Konkurencje pływackie: 

▪ rocznik 2008 – 2010 – 25 m styl dowolny, 

▪ rocznik 2005 – 2007 – 25 m styl dowolny, 

▪ rocznik 2003 – 2004 – 25 m styl dowolny, 

▪ kategoria open – 50 m styl dowolny. 

Wszystkie konkurencje rozgrywane są seriami na czas, osobno dla dziewcząt i chłopców. 

 

4.2.Konkurencje rodzinne: 

▪ poławiacze skarbów – drużyna 2 osobowa w ciągu 1,5 minuty zbiera leżące na dnie 

skarby                    i umieszcza je w swoich wiaderkach usytuowanych na brzegu. 

Jednorazowo – tylko jeden skarb, 

▪ holowanie na linie – konkurencja polega na przyciąganiu dziecka siedzącego w kole 

ratunkowym za pomocą liny na czas. Długość toru 25m,  

▪ wyścig australijski – zawodnicy płyną ze startu wspólnego. Konkurencja rozgrywana 

w kategorii dorośli oraz w kategorii dzieci. Zawodnicy płyną wszerz basenu, za 

każdym razem wychodząc na brzeg. Wyścigów jest tyle ilu zawodników. Za każdym 

razem odpada ostatni zawodnik. Zwycięzcą jest zawodnik, który nie odpadł, 

▪ wyścig par – konkurencja polega na holowaniu osoby siedzącej w kole ratunkowym 

przez członka rodziny na odcinku jednej długości basenu w jak najlepszym czasie, 

▪ wodny tor przeszkód – cała drużyna pokonuje tor przeszkód w jak najlepszym czasie.  

 

5. Warunki uczestnictwa 

5.1.Biuro zawodów czynne w dniu zawodów od godz. 14
00 

w budynku pływalni. 

5.2.Wypełnienie karty zgłoszeniowej w biurze zawodów: 

▪ Zapisy na konkurencje pływackie w dniu zawodów w godz. 14:00 – 15:00, 

▪ Zapisy na konkurencje rodzinne w dniu zawodów w godz. 14:00 – 16:00. 

5.1.W zawodach mogą brać udział zespoły rodzinne, 2 osobowe, w tym minimum jedna osoba 

dorosła. 



 

6. Informacje dodatkowe 

▪ Dla zwycięzców zawodów pływackich przewidziane są puchary, dyplomy, a dla 

drużyn rodzinnych upominki ufundowane przez PCS.   

▪ Wszyscy uczestnicy zawodów startują na własną odpowiedzialność. 

▪ Organizator zapewnia obsługę medyczną. 

▪ Komisję sędziowską powołuje Organizator. 

▪ Wszystkie sprawy sporne nieobjęte regulaminem rozstrzyga Sędzia Główny. 

▪ Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. 

▪ Zawody odbędą się przy zgłoszeniu minimum dwóch rodzin. 

 

 

Uczestnik wyraża zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających jego 

wizerunek na stronie internetowej oraz profilach społecznościowych zarządzanych przez PCS w 

Bełchatowie, zarejestrowany podczas Rodzinnych Zawodów Pływackich o Puchar Dyrektora PCS. 

Jednocześnie uczestnik przyjmuje do wiadomości, że jego wizerunek będzie wykorzystany tylko i 

wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie.   

 

 

Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 44 733 01 70. 

 


