
 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY /REGULAMIN/  

III Amatorskie Zawody Rodzinne w Pływaniu na Basenie Odkrytym  / 

I Turniej Piłki Wodnej  

KROSNO, 28 sierpień 2022  

  

ORGANIZATORZY:                                                           

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie  

Klub Pływacki Masters Krosno  

 TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:   

28 sierpień 2022 (niedziela) , Kompleks Basenów Bursaki w Krośnie, ul. Bursaki 41   

DANE TECHNICZNE PŁYWALNI:   

Niecka pływalni 25 m - 6 torów, temp. wody ~27 st. C   

PROGRAM ZAWODÓW:   

Godzina 14.00-15.50 – zgłoszenia do konkurencji indywidualnych oraz sztafet / zgłoszenia 

drużyn 4-osobowych do turnieju piłki wodnej  

Godzina 16.00 – start konkurencji indywidualnych, start sztafet po zakończeniu konkurencji 

indywidualnych  

Godzina 17.00 – Turniej Piłki Wodnej  

Dekoracja – ok. 30 min po zakończeniu ostatniej konkurencji pływackiej  

CEL ZAWODÓW:  

Celem zawodów jest upowszechnienie sportu amatorskiego wśród rodzin z dziećmi, ze 

szczególnym uwzględnieniem pływania, propagowanie aktywnego i bezpiecznego 

wypoczynku nad wodą, integracja społeczności lokalnej oraz promowanie zdrowego stylu 

życia.  

WARUNKI UCZESTNICTWA:   

W zawodach uczestniczyć mogą zarówno dzieci jak i dorośli uczestnicy według kategorii 

wiekowych  

KOSZTY UCZESTNICTWA:   

Udział w zawodach jest bezpłatny.  



 

 

STYL I DYSTANSE:  

Wyścigi indywidualne we wszystkich kategoriach wiekowych odbywać się będą stylem 

dowolnym na dystansie 50 metrów.  

Sztafeta rodzinna rozgrywana będzie na dystansie 2 x 50 m (sztafeta dwuosobowa).  

W zawodach obowiązywać będzie system wyścigów seriami na czas. Dopuszczalny jest 

ręczny pomiar czasu. Przyjmuje się, że zawody będą rozgrywane w stylu dowolnym, co w tym 

przypadku oznacza każdy ze znanych stylów, czyli może to być kraul, styl klasyczny, styl 

grzbietowy, styl motylkowy. Zawodnicy mogą rozpoczynać start od skoku do wody  ze 

słupka, z brzegu lub ze startu z wody przy ścianie basenu.   

 Uwaga: Podczas rozgrywania sztafet rodzinnych drugi zawodnik może wystartować dopiero 

wtedy, gdy płynący przed nim zawodnik dotknie ściany. W przypadku gdy drugi zawodnik 

rozpocznie start zanim poprzedzający go pływak dotknie ściany, nastąpi dyskwalifikacja 

drużyny. Powyższe dotyczy skoków ze stopnia, skoków z brzegu, jak również startu z wody 

przy ścianie basenu.  

   

KATEGORIE WIEKOWE:  

Przyjmuje się następujące kategorie wiekowe, z dodatkowym podziałem na kobiety  i 

mężczyzn:  

A. 2016 i młodsi (6 lat i młodsi)        - 50 m   

B. 2015-2014 (7-8 lat)                      - 50 m  

C. 2013-2012 (9-10 lat)                       - 50 m   

D. 2011-2010 (11-12 lat)                     - 50 m  

E. 2009-2007 (13-15 lat)                     - 50 m           

F. 2006-2003 (16-19 lat)                     - 50 m   

G. 2002-1993 (20-29 lat)                     - 50 m  

H. 1992-1983 (30-39 lat)                     - 50 m  

I. 1982-1973 (40-49 lat)                     - 50 m  

J. 1972-1963 (50-59 lat)                     - 50 m   

K. 1962-1953 (60 -69 lat)                    - 50 m  

L. 1952 i starsi (70 lat i starsi)            - 50 m  



 

 

W przypadku małej ilości zgłoszeń (poniżej 3 osób w danej kategorii), organizator zastrzega 

sobie możliwość łączenia kategorii wiekowych.  

 

KLASYFIKACJA RODZINNA:  

O wynikach w tej klasyfikacji decydować będą czasy uzyskane przez sztafety rodzinne 

płynące jedynie w następujących składach rodzinnych:  

- matka+dziecko (syn/córka) lub ojciec+ dziecko (syn/córka)  

- dziadek+dziecko(wnuk/wnuczka), babcia+dziecko (wnuk/wnuczka)  

Jedynym wyjątkiem jest możliwość uczestnictwa w rodzinie zamiast ojca – ojczyma, zamiast 

matki – macochy.  

W rozumieniu tego regulaminu wszelkie ciotki, wujkowie, siostrzeńcy, kuzyni, stryjkowie, 
dwaj bracia, dwie siostry nie stanowią rodziny.  

  

TURNIEJ PIŁKI WODNEJ: 

Zgłoszona do turnieju drużyna powinna składać się z 4 zawodników  

(3 zawodników z pola + bramkarz) 

Łączny czas gry wynosi 2x po 5 min 

W zależności od ilości zgłoszonych drużyn, turniej zostanie rozegrany metodą pucharową lub 

systemem każdy z każdym. 

Szczegółowe zasady gry w piłkę wodną zostaną objaśnione przed turniejem.  

Najważniejsze z nich:  

- zawodnik z pola może dotykać piłkę wyłącznie jedną ręką, łapanie piłki przez zawodnika 

obydwoma rękami jednocześnie traktowane jest jako faul. Bramkarz może łapać piłkę w 

dowolny sposób za pomocą obydwóch rąk. Niedozwolone jest uderzanie piłki zaciśniętą 

dłonią (pięścią), 

- przez cały czas gry piłka powinna znajdować się na powierzchni wody, piłki nie można 

zatapiać pod wodę, 

- bezpośredni kontakt z przeciwnikiem jest dozwolony, natomiast nie można przeciwnika 

przytapiać, kopać, szarpać, łapać za kończyny, brutalne faule skutkują wykluczeniem 

zawodnika z gry, 

- każdy odgwizdany faul oznacza stratę piłki na rzecz przeciwnika 

 



 

 

NAGRODY:  

1. Klasyfikacja indywidualna  

Najlepsze zawodniczki i zawodnicy ze wszystkich kategorii wiekowych otrzymują nagrody 

sportowe w postaci dyplomów (1-6 miejsce) oraz medali (1-3 miejsce).   

2. Klasyfikacja rodzinna (sztafeta):  

Wszystkie rodziny biorące udział w sztafecie otrzymają pamiątkowe dyplomy, a pierwszych 

30 rodzin wg klasyfikacji generalnej (odpowiednio do zajętego miejsca) otrzyma pamiątkowe 

puchary/statuetki. 

3. Turniej Piłki Wodnej 

Wszystkie drużyny biorące udział w turnieju otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz statuetki.   

 

UWAGI KOŃCOWE:  

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione przez 

uczestników w szatniach oraz na terenie pływalni;   

- Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi odpowiedzialności za 

nieszczęśliwe wypadki;  

- Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu 

do celów organizacyjnych;  

- Uczestnik akceptując niniejszy regulamin, wyraża zgodę na nieodpłatne 

wykorzystanie zdjęć lub filmów (prasa, telewizja, internet), przedstawiających go jako 

uczestnika zawodów w sposób nie naruszający jego prywatności i godności;   

- Prawo interpretacji regulaminu przysługuje organizatorowi, w sytuacjach spornych 

ostateczna decyzja należy do organizatora;  

- Szczegółowe informacje można uzyskać w kasach Kompleksu Basenów Bursaki w 

Krośnie lub pod nr tel. 698 628 211  


