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ZAWODY PŁYWACKIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

„PŁYWANIE NA START” 

Białystok 26 marca 2019 r. 

I. Organizator zawodów 

Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START” w Białymstoku, ul. 

Włókiennicza 4, tel. 85 652 37 39. 

             

II. Termin i miejsce zawodów 

Zawody odbędą się w dniu 26 marca 2019r., w godz. 15.30-18:30 na pływalni BOSiR ul. 

Włókiennicza 4, Białystok. 

 

III. Cel   zawodów 

 sprawdzenie się osób niepełnosprawnych w warunkach turniejowych; 

 przeprowadzenie pływackiej imprezy sportowej, skierowanej do młodych osób 

niepełnosprawnych; 

 popularyzacja sportu pływackiego jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny rozwój 

zdolności ruchowych dziecka i promowanie zdrowego stylu życia. 

 

V. Uczestnictwo 

 Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas.  

 Uzyskany rezultat czasowy decyduje o przyznaniu miejsca w grupie wiekowej. 

 Zawodnik ma prawo startu w jednej kategorii wiekowej. 

 W zawodach mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne według roczników z aktualnym 

orzeczeniem niepełnosprawności, potrafiące samodzielnie pływać. 

 Wymagany strój pływacki i czepek. 

 

V. Kategorie wiekowe 

1. 12 lat i młodsi – dystans 25 m (z podziałem na dziewczynki i chłopców) 

2. 13 – 15 lat – dystans 25 m (z podziałem na dziewczynki i chłopców) 

3. 16 lat i starsi – dystans 50 m (z podziałem na dziewczynki i chłopców) 

 

VI. Nagrody 

 Nagrody rzeczowe za miejsca I – VI w każdej kategorii wiekowej, z podziałem dla 

dziewczynek i chłopców. 

 Medale pamiątkowe za uczestnictwo otrzymują wszyscy zawodnicy. 

 

VII. Zgłoszenia do zawodów 

Zgłoszenie do zawodów na adres haltom13@op.pl do dnia 18.03.2019r. 

Tel. Kontaktowy Halina Stepańczuk 888 596 200, lub Krzysztof Januszek 504 394 341. 

 

Wymagane dokumenty: 

- Zgłoszenie imienne z podaniem roku urodzenia dziecka – wypełnione na dołączonym druku, 

podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego (zgłoszenie indywidualne) lub kierownika grupy 

(zgłoszenie ekipy). 

- Potwierdzenie posiadania ważnego orzeczenia o niepełnosprawności. 
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VIII. Program zawodów 

1. Odprawa techniczna odbędzie się o godz. 15:30 

2. Oficjalne otwarcie zawodów godz. 16:00. 

 

IX. Sposób rozgrywania zawodów 

 Każdy zawodnik może płynąć wybranym przez siebie stylem. 

 Start do wyścigów z wody. 

 Pomiar czasu ręczny. 

 Zawody pływackie rozgrywane są w oparciu o przepisy PZP. 

 

X. Zasady finansowania:  

 Udział w zawodach jest bezpłatny, koszty zawodów pokrywa Organizator ze środków Urzędu 

Miasta Białegostoku i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy wsparciu 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 Koszty dojazdu, pokrywają ekipy/uczestnicy, biorący udział w zawodach. 

 Wszyscy uczestnicy będą ubezpieczeni polisą NW. 

 

XI. Informacje dodatkowe:  

 Za wypadki, zguby, zniszczenia i kradzieże organizatorzy nie odpowiadają. 

 Każdy z uczestników zawodów jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Pływalni. 

 Nad bezpieczeństwem uczestników zawodów czuwają ratownicy wodni i ratownik 

medyczny/pielęgniarka. 

 

XII. Postanowienia końcowe:  

 Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji poszczególnych punktów regulaminu. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zawodników w poszczególnych 

ekipach. 

 Każdy z zawodników w pełni akceptuje regulamin zawodów. 

 W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Sędzia Główny. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania i wykorzystania wizerunków wszystkich 

uczestników (zawodników i opiekunów) oraz zdjęć i filmów z zawodów w celach związanych 

z przeprowadzeniem zawodów, ich poprawnym rozliczeniem oraz w celach promujących 

sport. 

 


