
REGULAMIN 
Otwartych zawodów pływacki z okazji mobilnego dnia dziecka dla uczniów szkół 

podstawowych 
 

1.ORGANIZATOR 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży. 
 

2. TERMIN I MIEJSCE 
Zawody odbędą się w dniu 1 czerwca 2022 r. w  pływalni  DELFIN w Chodzieży 

ul. Stanisława Staszica 12. 
 

Rozpoczęcie konkurencji godz. 16:30 
 

3. UCZESTNICTWO 
W zawodach prawo startu mają – dzieci i młodzież szkolna  - zgłaszani jako reprezentanci szkół, 
podzieleni na kategorie wiekowe: 
 

     Grupa „A”     rok urodzenia 2014 i młodsi 
     Grupa ,,B”   rok urodzenia 2013  
     Grupa „C”     rok urodzenia 2012  
     Grupa „D”     rok urodzenia 2011  
     Grupa „E”      rok urodzenia 2010 
     Grupa „F”   rok urodzenia 2009 
     Grupa „G”   rok urodzenia 2008 
     Grupa „H”   rok urodzenia 2007 
 

Zawody mają charakter amatorski z własną komisją sędziowską. 
  

4. KONKURENCJE                                                                                                                                 
 

 GRUPA A,B,C,D  dziewczęta, chłopcy 

                25 m styl dowolny 

GRUPA E,F,G,H dziewczęta, chłopcy 

     50 m styl dowolny 

SZTAFETA RODZINNA 
Sztafeta bez podziału na kategorie wiekowe, w sztafecie udział bierze dziecko + rodzic. 
Dystans 2 x 25m. 
 
 

5. ZGŁOSZENIA 
Zawodników zgłaszają opiekunowie szkolni, trenerzy klubowi lub indywidualnie w kasie MOSiR Chodzież 
do dnia 29 maja 2022r. 
 

Zgłoszenia zawodników można przesyłać na adres: 
 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży ul. Stanisława Staszica 12, 64-800 Chodzież                                           
e-mail: biuro.sport@mosir-chodziez.pl   

tel. 609-709-223  
 
Zgłoszenie musi zawierać: 
Imię Nazwisko zawodnika, grupę wiekową(A,B,C,D,E,F,G,H) rok urodzenia 
 

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 29 maja 2022 r. do godziny 24.00 
Po tym terminie ZGŁOSZEŃ I ZMIAN NIE PRZYJMUJEMY!!! 
 

mailto:biuro.sport@mosir-chodziez.pl


7. NAGRODY 
W klasyfikacji indywidualnej – medale i puchary za pierwsze trzy miejsca. Słodki poczęstunek i upominek 
dla wszystkich 
 

8. UWAGI 
   -  Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów. 
   -  Na pływalni „DELFIN” obowiązują czepki oraz klapki pływackie. 
   -  Uczestników zawodów obowiązuje Regulamin Pływalni. 
   -  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i pozostawione na terenie pływalni. 
   - Biorąc udział w zawodach jednocześnie wyraża się zgodę na publikację wizerunku w formie zdjęć i    
wyników w prasie, mediach społecznościowych oraz stronach internetowych 

 
 
 

          Z A P R A S Z A M Y  ! 
 


