
REGULAMIN
      ZAWODY  „MIKOŁAJKOWE”

I. Organizatorzy zawodów 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustrzykach Dolnych
 Urząd Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne

II. Cel zawodów

- popularyzacja sportu pływackiego wśród dzieci i młodzieży z powiatu bieszczadzkiego oraz
jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny rozwój zdolności ruchowych człowieka,
- promocja obiektu – Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne.

II. Termin i miejsce zawodów

Zawody  odbędą  się  w dniu  6  grudnia   2022  r.  w   Pływalni  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  
w Ustrzykach Dolnych ul. Gombrowicza 49 o godzinie 9:30 (odprawa i rozpływka  09:15)

IV. Dane techniczne pływalni

1. Długość: 25m
2. Ilość torów: 6
3. Temperatura wody: 29-30st. C.

V. Uczestnictwo

Zawody rozgrywane będą w następujących stylach i kategoriach wiekowych.

VI. Zgłoszenia do zawodów

Zgłoszenia  do  zawodów  należy  przesłać  w  formie  elektronicznej  na  adres
informatyk.delfin@ustrzyki-dolne.pl   lub  telefonicznie  13 461 31 86 w terminie  do  dnia
5.12.2022 r.   Zgłoszenie powinno zawierać: Nazwisko, Imię,  rok urodzenia oraz w miarę
możliwości rekord czasowy.

VII. Przepisy techniczne

1. Kat. I (2014 i młodsi) 25 m st. dowolny/ st. grzbietowy
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2. Kat. II (2013 – 2012) 50 m st. dowolny/ st. grzbietowy
3.  Kat. III (2011 – 2010) 50 m st. dowolny/ st. grzbietowy
4.  Kat. IV (2009 – 2008) 50 m st. dowolny/ st. grzbietowy

mailto:informatyk.delfin@ustrzyki-dolne.pl


W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie .
.            

 Każdy zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach.
 Każdy  zespół  ma  prawo  zgłoszenia  nieograniczoną  ilość  reprezentantów  do

poszczególnych konkurencji.
 Konkurencja odbędzie się, gdy w danej kategorii będzie min. 3 zawodników.
 Zawodnicy  w  hali  basenu  przebywają  w  wyznaczonych  sektorach,  
      przebywanie zawodników w miejscu niedozwolonym powoduje dyskwalifikację. 

IX. Nagrody

 Dyplomy za miejsca I – VI w każdej z konkurencji indywidualnych
 Medale za miejsca I-III w każdej z konkurencji indywidualnych 
 Karnet  wejścia  na  atrakcje  OSIR  (basen,  lodowisko,  ścianka  wspinaczkowa)   za

miejsca I - III  

X. Zasady finansowania:

  Koszty organizacyjne pokrywa organizator.

  Koszty uczestnictwa bezpłatne,

  Opłata za wejście na basen.
                                                               

XI. Postanowienia końcowe: 

I. W zawodach obowiązują aktualne przepisy FINA i PZP- nie dotyczy falstartu,
 W przypadku falstartu bieg zostanie powtórzony. Dwukrotny falstart tego samego 

zawodnika powoduje wykluczenie z konkurencji,
 O wyniku decyduje czas uzyskany przez zawodnika, mierzony każdemu 

indywidualnie przez sędziego czasowego,
 Wszystkie zmiany, prośby czy protesty dotyczące danej konkurencji zawodnik ma 

prawo przekazać sędziemu głównemu, który samodzielnie zajmie stosowne 
stanowisko po zapoznaniu się z opinią sędziego czasowego. Decyzja sędziego 
głównego jest ostateczna.

 Organizator zastrzega sobie prawo do koniecznych zmian w regulaminie zawodów.

ORGANIZATORZY:

OSIR USTRZYKI DOLNE 
GMINA USTRZYKI DOLNE
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