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 INFORMACJE TECHNICZNE  

Pływalnia 25 m, 6 torów, temperatura wody 27 º C, 

Pomiar czasu: ręczny, 

Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZP oraz Regulaminem GRAND PRIX 2017 

DZIECI W PŁYWANIU DĄBROWA GÓRNICZA  

 

3. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW 

 1. Zawody będą przeprowadzane seriami wg kategorii wiekowych 

           2. Klasyfikacja po każdej rundzie wg kategorii wiekowej 

           3. Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach w każdej rundzie 

 

4. PUNKTACJA  

 Punktacja Indywidualna: 

            1. Za zajęte miejsca w konkurencji przyznawane będą punkty wg klucza: 

 1m – 10 pkt., 2m- 9 pkt, 3m- 8 pkt., 4m- 7 pkt., 5m- 6 pkt., 6m-5 pkt., 7m-4 pkt., 8m-3 pkt.,     

 9m-2 pkt., 10m-1 pkt. 

Do punktacji końcowej GRAND PRIX 2017 brana będzie suma punktów zdobytych we 

wszystkich rundach, w których zawodnik wziął udział w wybranym stylu (klasyczny, 

dowolny, grzbietowy oraz motylkowy).  

W przypadku jednakowej sumy punktów po 4 rundach w ogólnej klasyfikacji o miejscu  



medalowym rozstrzyga ilość startów oraz punktów w poszczególnych startach.  

  

5. ZASADY FINANSOWANIA: 

           Koszty organizacyjne tj. obsługa sędziowska, ratownicy, zabezpieczenie basenu  

 pokrywają organizatorzy. 

           Opłata startowa wynosi 10,00 zł za zawodnika. 

 W ramach opłaty startowej uczestnicy zawodów mogą skorzystać ze wszystkich  basenów 

 znajdujących się w obiekcie na zasadzie biletu całodniowego, a rodzice lub 

 opiekunowie dzieci startujących według cen ulgowych. 

 

 ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW 

           Karta zgłoszeniowa zawodnika do pobrania ze strony www.nemo-wodnyswiat.pl  

        Zgłoszenia zawodników (karta zgłoszeniowa) należy dostarczyć osobiście lub  email: 

 bok@nemo-swiatrozrywki.pl , marketing@nemo-swiatrozrywki.pl , do Biura Obsługi 

 Klienta  w obiekcie Nemo – Wodny  Świat  Dąbrowa Górnicza , najpóźniej dwa dni  

 przed terminem zawodów.   

7. KOLEJNOŚĆ KONKURENCJI W KAŻDEJ RUNDZIE WEDŁUG KATEGORII 

 WIEKOWEJ 

  I runda – dziewczęta i chłopcy 

 2009-2010 i młodsze  50 m/grzb oraz 50 m/kraul 

 2007-2008   50m/klas. ; 50m/grzb ; 50m/kraul 

 2005-2006   50m/klas ; 50m/grzb ; 50m/kraul 

 II runda - dziewczęta i chłopcy 

 2009-2010 i młodsze  50m/grzb ; 50m/kraul 

 2007-2008   50m/klas ; 50m/grzb ; 50m/kraul 

 2005-2006   50m/mot ; 100m/grzb ; 100m/kraul 

 III runda - dziewczęta i chłopcy 

 2009-2010 i młodsze  50 m/grzb oraz 50 m/kraul 

 2007-2008   50m/klas. ; 50m/grzb ; 50m/kraul 

 2005-2006   50m/klas ; 50m/grzb ; 50m/kraul 

 IV runda - dziewczęta i chłopcy 

 2009-2010 i młodsze  50m/grzb ; 50m/kraul 

 2007-2008   50m/klas ; 50m/grzb ; 50m/kraul 

2005-2006   50m/mot ; 100m/grzb ; 100m/kraul                                          

 Sztafeta 4 x 50 m – trenerzy/zawodnicy + zawodnicy 

http://www.nemo-wodnyswiat.pl/
mailto:bok@nemo-swiatrozrywki.pl
mailto:marketing@nemo-swiatrozrywki.pl


8. TERMINY  

            I –   26.03.2017 

            II –  18.06.2017 

            III – 17.09.2017  

            IV – 03.12.2017  

 Organizator ma prawo do zmiany terminów 

 

9.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

          Organizator zabezpiecza opiekę ratowniczą podczas trwania 

          zawodów.  

          Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i 

          następstw nieszczęśliwych wypadków.  

          Podczas trwania zawodów obowiązuje regulamin wewnętrzny Nemo – Wodny Świat 

          Dąbrowa Górnicza.  

          W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny GRAND PRIX  2017                     

 DZIECI  W PŁYWANIU DĄBROWA GÓRNICZA .  

          Wyniki poszczególnych rund ligi oraz klasyfikacja końcowa umieszczona będzie na stronie 

 internetowej organizatora www.nemo-swiatrozrywki.pl.  

          Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w regulaminie (daty, itp.) GRAND PRIX 2017     

 DZIECI W PŁYWANIU DĄBROWA GÓRNICZA.  

http://www.nemo-wodnyswiat.pl/

