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REGULAMIN  

„ŚWIĄTECZNO-MIKOŁAJKOWYCH” ZAWODÓW PŁYWACKICH 

O PUCHAR BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

 

 

 

CEL 

 

Popularyzacja pływania, rozwój zdrowia. Zawody są przeznaczone dla dzieci i młodzieży 

nieposiadających licencji zawodników pływania. 

 

TERMIN I MIEJSCE 

 

Zawody zostaną rozegrane w dniu 12.12.2015r o godzinie 15.30. Rozgrzewka 15.00 

na Pływalni GOSiR w Ożarowie Mazowieckim, długość pływalni 25m. 

05-850 ul. Szkolna 2a, tel. (022)7210329 

 

ORGANIZATOR 

 

GOSiR Ożarów Mazowiecki, Dyrektor – Pan Jacek Andrzejczak 

Partner - Klub Sportowy 1 Ożarów Mazowiecki 

 

KOMISJA SĘDZIOWSKA 

 

Komisję sędziowską wyznaczy Podkolegium Sędziów WMOZP w Ożarowie 

Mazowieckim. 

 

UCZESTNICTWO 

 

W zawodach startują dzieci i młodzież w kategoriach: 

 kategoria I dzieci w wieku do 6 lat (2010r, 2011,…) 

 kategoria II dzieci w wieku 6 lat (2009) 

 kategoria III dzieci w wieku 7 lat (2008) 

 kategoria IV dzieci w wieku 8-9 lat (2007 i 2006) 

 kategoria V dzieci w wieku 10-12 (2005-2003) 

 kategoria VI gimnazjum 13-15 lat (2002 i starsi) 

Warunkiem uczestnictwa jest pisemne oświadczenie o braku przeciw wskazań 

zdrowotnych do startu w zawodach (za osoby nieletnie oświadczenie podpisują rodzice). 
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ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW 

 

Zgłoszenie w biurze zawodów 45 minut przed rozgrzewką. 

 

PROGRAM ZAWODÓW 

 

1. 25 m. stylem dowolnym dziewcząt – kategoria I, II, III 

2. 25 m. stylem dowolnym chłopców - kategoria I, II, III 

3. 50 m. stylem dowolnym kobiet – kategoria  IV, V, VI 

4. 50 m. stylem dowolnym mężczyzn - kategoria IV, V, VI 

5. 50 m. stylem grzbietowym kobiet- kategoria IV, V, VI 

6. 50 m. stylem grzbietowym mężczyzn – kategoria IV, V, VI  

 

 

NAGRODY 

 

 Każdy uczestnik zawodów otrzyma pamiątkowy medal. 

 Puchar dla najlepszego zawodnika i zawodniczki w każdej konkurencji i kategorii 

wiekowej. 

 Za pierwsze trzy miejsca w każdej konkurencji i kategorii wiekowej zawodnicy 

otrzymają nagrody rzeczowe. 

 Nagrody rzeczowe zostaną również rozlosowane wśród wszystkich uczestników. 

 

 

 

Organizator 
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