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Gminne Zawody Pływackie  

Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych                   

„O Puchar Wójta Gminy Tarnów” 
 

I. Cele: 
 Popularyzacja pływania, 

 Propagowanie zdrowego trybu życia, 

 Zachęcenie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu. 
 

II. Organizator: 
 Szkoła Podstawowa im. o Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie, 

 Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów. 
 

III. Miejsce i termin: 
 Gminne Zawody Pływackie odbędą się na obiekcie: Pływalni -  TOSiR przy ulicy Piłsudskiego 

30  w  Tarnowie, 

 22 maj 2015, w godzinach od 1000 do 1200. 
 

IV. Program zawodów: 
1. Zawody odbywają się w następujących konkurencjach:  

 12,5m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców w kategoriach wiekowych: 

  - kl. I – III szkoła podstawowa – „Skrzat” – osobno dziewczęta i chłopcy, 

 25m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców w kategoriach wiekowych: 

  - kl. IV – VI szkoła podstawowa – „Młodzik” – osobno dziewczęta i chłopcy, 

  - kl. I – III gimnazjum – „Junior” – osobno dziewczęta i chłopcy, 

2. W zawodach obowiązuje system biegów seriami na czas. Zwycięzcy są 
wyłaniani na podstawie najlepszych czasów, 

3. Po zawodach w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną rozegrane dodatkowe biegi 
finałowe o Puchar Wójta Gminy Tarnów zarówno wśród dziewcząt jak i chłopców. Prawo startu 
w tych biegach mają: po dwa najlepsze dziewczęta i dwóch najlepszych chłopców w kategorii: kl. I – 
III szkoła podstawowa, oraz po sześć najlepszych dziewcząt i sześciu najlepszych chłopców w 
kategorii: kl. IV – VI szkoła podstawowa i kl. I – III gimnazjum, 

4. Puchar Wójta Gminy Tarnów otrzymają  dziewczęta i chłopcy zwycięzcy biegów finałowych 
oddzielnie dla 3 kategorii:  

- kl. I – III szkoła podstawowa – „Skrzat”,  

- kl. IV – VI szkoła podstawowa – „Młodzik”, 

- kl. I – III gimnazjum – „Junior”, 
 

V. Zasady i warunki uczestnictwa: 

 W zawodach mogą brać udział wyłącznie uczniowie przebywający pod opieką nauczyciela 
(nie więcej niż 15 osób na jednego opiekuna) i reprezentujący daną szkołę Gminy Tarnów. 

 W zawodach mogą brać udział wyłącznie uczniowie i ich opiekunowie, którzy zgodnie z 
regulaminem wyrażają zgodę na publikacje, pokazywanie i wykorzystywanie wizerunku i 
danych osobowych do celów promocyjnych i informacyjnych Gminnych Zawodów 
Pływackich „O Puchar Wójta Gminy Tarnów”. 
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VI. Zabezpieczenie zawodów: 
 Zawody są rozgrywane z zachowaniem prawnych przepisów zabezpieczających zajęcia na 

basenie. 
 

VII. Komisja Sędziowska: 

 Komisja sędziowska może nie posiadać uprawnień / licencji Polskiego Związku 
Pływackiego/, 

 Powołanie składu sędziowskiego leży w gestii organizatora - Dyrektora Szkoły Podstawowej 
im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie. 

 

VIII. Postanowienia końcowe: 
 Kwestie sporne w zakresie przeprowadzenia zawodów reguluje Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 

o. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie, 

     Kwestie sporne w zakresie sportowym zawodów reguluje Sędzia Główny, 

     Kwestie sporne dotyczące konkretnego biegu mogą być zgłaszane przez zawodnika i jego 
opiekuna do Sędziego Głównego bezpośrednio po zakończeniu tego biegu (przed 
rozpoczęciem biegu kolejnego). Jeżeli do tego momentu nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia 
wyniki są ostateczne,   

     Podczas rozgrywania zawodów na torach basenowych nie mogą znajdować się zawodnicy, 
którzy przeprowadzają rozgrzewkę, 

     Rozgrzewka dla danej kategorii wiekowej odbywa się bezpośrednio przed startem w tej 
konkurencji, 

     Opiekunowie młodzieży biorącej udział w zawodach biorą odpowiedzialność za zachowanie 
i dyscyplinę swoich podopiecznych, towarzyszą im podczas zawodów na basenie i w szatni, 

    Uczniowie biorący udział w zawodach mogą korzystać z udostępnionych atrakcji basenu 
tylko pod opieką i na odpowiedzialność swoich opiekunów, 

    Organizator zapewnia opiekę ratowników podczas zawodów. 
 

IX. Nagrody: 

 Za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii pływackiej organizator przewiduje dyplomy i 
medale, 

      Puchary Wójta Gminy Tarnów zdobędą zawodniczki i zawodnicy, którzy uzyskają 
najlepsze czasy w biegach finałowych. 

 

X. Zgłoszenia: 

 Zgłoszenie do zawodów przyjmuje organizator pod numerem telefonu: 14 6795380  
lub pod adresem sp_zawada@op.pl, a także bezpośrednio przed zawodami w Biurze 
Zawodów (Basen TOSiR – Tarnów, ul.: Piłsudskiego 30) od godziny: 900, 

 Wstępne zgłoszenie do zawodów (w tym przybliżona liczba uczestników z 
danej szkoły) powinno nastąpić do dnia 20 maja 2015 na ww. numer telefonu 
lub mail. 

 Zgłoszenie uczestnictwa w Gminnych Zawodach Pływackich „O Puchar Wójta Gminy 
Tarnów”  jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

 

XI. Informacje dodatkowe: 

 Informacje dotyczące X Gminnych Zawodów Pływackich, a także protokół z 
zawodów, wyniki w poszczególnych kategoriach, galerię zdjęć oraz zdjęcia do pobrania 
zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.szpzawada.pl 
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