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R e g u l a m i n 
VII  Zawodów Pływackich „Aqua School 2019” 

 

 

 

 

§ 1 

Organizator zawodów: 

1. Zarząd Centrum Rekreacji  „Aqua-Pil” Sp. z o. o.  w Pile. 

 

§ 2 

Cel  zawodów: 

1. Niniejsze zawody nie mają charakteru współzawodnictwa sportowego, ich celem jest 

upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz integracja 

społeczna i rodzinna. 

2. Popularyzacja i kształtowanie odpowiednich nawyków, zmierzających do 

systematycznego uprawiania pływania.  

3. Promocja obiektu Aquapark Piła oraz nauki pływania w AQUA  SCHOOL. 

 

§ 3 

Termin i miejsce zawodów: 

1. Niniejsze zawody  odbędą się  w dniu 26.05.2019 r. od godziny 1000 przewidywane 

zakończenie około godz. 1230. 

2. Aquapark  ul. Grottgera 4  PIŁA  -  basen sportowy 25 m. 

§ 4 

Warunki uczestnictwa: 

1. W zawodach uczestniczyć mogą uczestnicy zajęć nauki pływania w „Aqua School”                    

w programie grupowym lub indywidualnym w sezonie 2018/2019. 

2. Dzieci i młodzież do 18 roku życia, startujące w zawodach muszą posiadać pisemną 

zgodę rodziców z adnotacją o braku przeciwwskazań zdrowotnych. Zgodę należy 

dostarczyć do recepcji fitness & squash  I piętro Aquapark najpóźniej do 26.05.2018 r. 

(druk oświadczenia do pobrania na stronie www.aquaparkpila.pl ) 

3. Zgłoszenia do dnia 26.05.2018 r.:  

a) osobiście w recepcji fitness & squash I piętro Aquapark Piła  

b) za pomocą poczty elektronicznej: koordynator.sir@aquaparkpila.pl  

c) telefonicznie tel. 67 211 73 50  
 

 

§ 5 

Styl, dystanse, kategorie: 

1. Dzieci najmłodsze styl dowolny co oznacza każdy ze znanych stylów: crawl, styl 

klasyczny, styl grzbietowy, delfin lub motylek, dzieci starsze  startują w trzech stylach  

tzn.: grzbietowy, crawl i klasyk.  

2. Wyścigi we wszystkich kategoriach odbywać się będą na dystansie 25 metrów. 

http://www.aquaparkpila.pl/
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3. W zawodach obowiązuje system wyścigów seriami na czas. Dopuszczalny jest ręczny 

pomiar czasu. 

4. Zawodnicy mogą rozpoczynać start od skoku do wody ze słupka, z brzegu lub ze startu                 

z wody przy ścianie basenu. 

5. Kategorie wiekowe:    

 

2013 z przyborem - grupa chłopcy i dziewczynki razem  - dystans  25 metrów /free style/ 

2013 - grupa chłopcy i dziewczynki razem  - dystans  25 metrów /free style/ 

 

2012 - grupa chłopcy i dziewczynki razem  - dystans  25 metrów /free style/ 

2011- grupa chłopcy i dziewczynki razem - dystans 25 metrów /grzbiet/ 

2011 - grupa chłopcy i dziewczynki razem - dystans 25 metrów /crawl/ 

 

2010- grupa chłopcy i dziewczynki razem - dystans 25 metrów /grzbiet/ 

2010- grupa chłopcy i dziewczynki razem - dystans 25 metrów /crawl/ 

2010- grupa chłopcy i dziewczynki razem - dystans 25 metrów /klasyk/ 

 

2009- grupa chłopcy i dziewczynki razem - dystans 25 metrów /grzbiet/ 

2009- grupa chłopcy i dziewczynki razem - dystans 25 metrów /crawl/ 

2009- grupa chłopcy i dziewczynki razem - dystans 25 metrów /klasyk/ 

 

2008- grupa chłopcy i dziewczynki razem - dystans 25 metrów /grzbiet/ 

2008- grupa chłopcy i dziewczynki razem - dystans 25 metrów /crawl/ 

2008- grupa chłopcy i dziewczynki razem - dystans 25 metrów /klasyk/ 

 

2007- grupa chłopcy i dziewczynki razem - dystans 25 metrów /grzbiet/ 

2007- grupa chłopcy i dziewczynki razem - dystans 25 metrów /crawl/ 

2007- grupa chłopcy i dziewczynki razem - dystans 25 metrów /klasyk 

 

2006  i starsi- grupa chłopcy i dziewczynki razem - dystans 25 metrów /grzbiet/ 

2006 i starsi- grupa chłopcy i dziewczynki razem - dystans 25 metrów /crawl/ 

2006 i starsi- grupa chłopcy i dziewczynki razem - dystans 25 metrów /klasyk/ 

 

§ 6 

Nagrody 

1. Wszyscy zawodnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy, a najlepsi zawodnicy miejsca 1-3  

otrzymują pamiątkowe dyplomy, medale i upominki. 

 

§ 7 

Koszty udziału i ubezpieczenie. 

1. Wstęp wolny. 

2. Impreza ubezpieczona przez organizatora OC. 

3. Każdy uczestnik ma prawo i możliwość zawarcia we własnym zakresie ubezpieczenia od 

Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w związku z udziałem w niniejszych zawodach.    

 

Prezes Zarządu  

CR „Aqua-Pil” Sp.  z o.o. w Pile 


