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I. ORGANIZATOR: 

Kryta Pływalnia w Kłodzku - Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi 

Gminy Miejskiej Kłodzko,  WOPR  Kłodzko. 

 

II. CEL: 

– Propagowanie pływania, 

– Wyłonienie najlepszych pływaków na Ziemi Kłodzkiej, 

– Propozycja aktywnego wypoczynku dla poprawy osobistej sprawności i własnego 

zdrowia, 

– Dobra zabawa w formie współzawodnictwa rówieśników, 

– Promocja miasta Kłodzko, WOPR oraz Krytej Pływalni w Kłodzku. 

 

III. TERMINY: 

– każda ostatnia sobota miesiąca począwszy od stycznia 2013 roku w godzinach 

19.00- 21.00. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zawodów. 

 

26.01.2013   27.07.2013 

23.02.2013   31.08.2013  

30.03.2013   28.09.2013  

27.04.2013   26.10.2013  

25.05.2013   30.11.2013  

29.06.2013   21.12.2013 

 

IV. MIEJSCE: Kryta Pływalnia w Kłodzku. 

 

V. KIEROWNICTWO ZAWODÓW: 

– Kryta Pływalnia w Kłodzku, 

– WOPR Kłodzko. 

 

VI. KOMISJA SĘDZIOWSKA: ZAMG – Kryta Pływalnia w Kłodzku. 

 

VII. UCZESTNICTWO: 

W zawodach mogą brać udział zawodnicy (uczniowie) szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych,  jak również wszyscy chętni w wieku 

powyżej 18 lat bez ograniczeń w górę. Każdy uczestnik musi posiadać aktualne 

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w 

zawodach. Osobno klasyfikowane są kobiety i mężczyźni. Zawodnicy startują na 

dystansie 50 m. 
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KATEGORIE WIEKOWE 

 

I 2006-2005 (7-8 lat) 

II 2004-2003 (9-10 lat) 

III 2002-2001 (11-12 lat) 

IV 2000-1999 (13-14 lat) 

V 1998-1997 (15-16 lat) 

VI 1996-1995 (17-18 lat) 

VII 1994-1989 (19-24 lat) 

VIII 1988-1984 (25-29 lat) 

IX 1983-1974 (30-39 lat) 

X 1973-1964 (40-49 lat) 

XI 1963-1959 (50-54 lat) 

XII 1958-1954 (55-59 lat) 

XIII 1953-1949 (60-64 lat) 

XIV 1948-1944 (65-69 lat) 

XV 1943r i więcej (70  więcej lat) 

 

VIII. KONKURENCJE: 50m stylem dowolnym.  

 

IX. PRZEPISY TECHNICZNE: 

Zawody prowadzone są systemem eliminacji, a miejsca będą przyznawane na 

podstawie (czasów) wyników uzyskanych w eliminacjach. 

 

X. PUNKTACJA: 

1. Punktacja prowadzona jest wg czasów uzyskanych w wyścigach przeliczonych na 

punkty wg kalkulatora FINA. 

2. Punkty zdobywane są w 12 edycjach. 2 najsłabsze wyniki zostają odrzucone (nie 

są brane pod uwagę). O kolejności końcowej decyduje suma punktów 

uzyskanych w 10 edycjach. 

3. W przypadku równej ilości punktów o kolejności decyduje ilość zdobytych 

miejsc 1,2 itd. 

4. Punktacja prowadzona jest osobno dla kobiet i mężczyzn w poszczególnych 

kategoriach wiekowych. 
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XI. NAGRODY: 

1. Nagrodzone zostają trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji łącznej za cały rok. 

2. Indywidualnie nagrodzeni zostają trzej pierwsi zawodnicy w poszczególnych 

grupach wiekowych, którzy uzyskali największą ilość punktów w klasyfikacji 

łącznej za cały rok. 

 

XII. ZASADY FINANSOWANIA: 

1. Koszty organizacyjne pokrywa gospodarz zawodów. 

2. Koszty pobytu pokrywają uczestnicy (opłata startowa w tym opłata za basen)      

w wysokości: 

– 10 zł –młodzież szkolna,  

– 15 zł – dorośli. 

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Na wszystkich zawodach obowiązuj ą przepisy PZP i FINA. 

2. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje delegat ZP WOPR w Kłodzku, 

który jest jednocześnie Sędzią Głównym zawodów. 

3. Ewentualny protest - 40 zł (po negatywnym rozpatrzeniu nie podlega zwrotowi). 

4. Opiekę medyczną (lekarz lub ratownik medyczny) podczas trwania zawodów 

zapewnia organizator. 

5. Opiekę i bezpieczeństwo nad osobami, które aktualnie nie startują lub zakończyły 

już swoje starty sprawuje obsługa basenu (ratownicy). 

6. Każdy uczestnik musi posiadać dowód tożsamości oraz opinię lekarza o braku 

przeciwwskazań do wzięcia udziału w zawodach. 

7. Nie dopuszcza się dodatkowych wyścigów poza konkursem. 

 

UWAGA: 

Odprawa techniczna przewidziana jest w wyznaczonym przez organizatora miejscu 

na 15 minut przed czasem startu do pierwszej konkurencji w danej edycji zawodów 


