Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Białymstoku jest organizatorem
II Mikołajkowych Zawodów Pływackich. Zawody odbędą się w dniu 5 grudnia
2017 roku. O podjęciu decyzji zorganizowania

zawodów przekonało nas

ogromne zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży. Priorytetem zawodów
będzie szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

PATRONAT HONOROWY NAD ZAWODAMI OBJĘLI :
 POSEŁ NA SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PAN JAROSŁAW ZIELIŃSKI
 PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU PAN TADEUSZ TRUSKOLASKI
 PODLASKI KURATOR OŚWIATY PANI MARIOLA SZCZYPIŃ
 PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA PAN MARIUSZ KRZYSZTOF GROMKO

WSPÓŁORGANIZATORZY ZAWODÓW :
 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BIAŁYMSTOKU
 KOMENDA WOJEWÓDZKA STRAŻY POŻARNEJ W BIAŁYMSTOKU
 REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W BIAŁYMSTOKU

PATRONAT MEDIALNY :
 RADIO BIAŁYSTOK
 P.W. JARD
 TVP3
SPONSORZY :
 SPORTOWA HURTOWNIA KAJA BIAŁYSTOK
 KOSZULKOWO .COM
 RYCAR BIAŁYSTOK
 VENKA Daniel Charytoniuk
 PKO Bank Polski
 ISWIM
 CUKIERNIA ROZWODOWSKI
 DJ BAŁTYK Paweł Bałtyk
 Studio reklamy FANTAZJA
OPRAWA MUZYCZNA : DJ BAŁTYK

REGULAMIN MIKOŁAJKOWYCH ZAWODÓW PŁYWACKICH 2017
Termin:

5.12.2017r.

Miejsce:

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Białymstoku

Organizator:

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Białymstoku

Cele zawodów:
 Popularyzacja pływania jako czynnej formy uprawiania rekreacji
sportowej i spędzania czasu wolnego
 Szeroko rozumiane bezpieczeństwo.
 Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w rywalizacji
sportowej, zapoznanie najmłodszych z atmosferą zawodów pływackich
 Wstępny przegląd umiejętności pływackich w celu późniejszego naboru
do klas sportowych
 Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci ze szczególnym
zwróceniem uwagi na rozwój zainteresowań pływackich
Przepisy techniczne.
 Zawody zostaną przeprowadzone na 6- torowym, 25m basenie

 Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas

Uczestnicy.
Dzieci klas III uczęszczające na popołudniowe zajęcia MOS, które chcą sprawdzić
poziom swoich umiejętności pływackich na dystansie określonym regulaminem
zawodów
Zgłoszenia zawodników.
Zgłoszenia dokonają instruktorzy prowadzący zajęcia z wyżej wymienionymi
dziećmi do dnia 01.12.2017.
Konkurencje.
Wszyscy uczestnicy popłyną 50 metrów stylem dowolnym.

KOMISJA SĘDZIOWSKA





Kierownictwo zawodów : mgr Bartosz Bogdanowicz
Speaker : mgr Elżbieta Piwowarczyk
Sędzia Główny, Starter: Marek Czyżewski
Sędziowie torowi (mierzący czas)

Start.
Start w wyścigach w stylu dowolnym rozpoczyna się skokiem ze słupka.
Na długi gwizdek sędziego głównego pływacy wchodzą na słupek startowy
i pozostają tam. Na komendę startera „ na miejsca’’, bezzwłocznie zajmują
pozycję startową, z przynajmniej jedną stopą na krawędzi słupka startowego.
Gdy wszyscy pływacy stoją nieruchomo, starter podaje sygnał startu.
Wyścig.
 Pływak pokonuje dystans samotnie, dla zaliczenia wyniku musi pokonać
cały dystans
 Pływak musi ukończyć wyścig na tym samym torze, na którym wystartował
 Podciąganie na linie nie jest zadowolone
 Żadnemu pływakowi nie zezwala się na użycie urządzeń, które
pomagałyby zwiększyć szybkość, pływalność lub wytrzymałość w czasie
zawodów (łapki, płetwy, itp.)
 Dozwolone są okularki pływackie i czepek

Wyniki i nagrody.
 Wszyscy uczestnicy otrzymają medal, dyplom, słodki upominek .
 Za trzy najlepsze czasy wśród chłopców i wśród dziewcząt zawodnicy
otrzymają puchary .
PROGRAM ZAWODÓW:
 Godz. 16.15 uroczyste rozpoczęcie zawodów.
 Godz. 16.30 pierwszy start
 Wręczanie nagród w trakcie trwania zawodów
 Godz. 18.30 zakończenie zawodów oraz udekorowanie trzech
najlepszych zawodników wśród dziewcząt i wśród chłopców

Postanowienia końcowe.
 Organizator bierze na siebie odpowiedzialność zabezpieczenia
na zawodach ratownika i sędziów
 Nad całością zawodów będzie czuwać Kierownik Zawodów i Sędzia
Główny, którym przysługuje prawo interpretacji regulaminu zawodów
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione
i pozostawione na terenie pływalni
 Organizator nie zapewnia ubezpieczenia zawodników
 Na basenie obowiązują stroje zgodne z Regulaminem Pływalni
 W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator zawodów
 Organizator zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego
regulaminu

