Regulamin
VIII MISTRZOSTWA PŁYWACKIE
CHORĄGWI ŚLĄKIEJ
Związku Harcerstwa Polskiego
Czechowice-Dziedzice 2016
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ORGANIZATOR:
Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Hufca Czechowice-Dziedzice
Ul. Narutowicza 4
43-502 Czechowice-Dziedzice
czechowice-dziedzice.zhp.pl
e-mail: hufiec@czechowice-dziedzice.zhp.pl
Stowarzyszenie Obywatelskie Forum Samorządowe Czechowice-Dziedzice
MOSIR w Czechowicach-Dziedzicach
KIEROWNICTWO SPORTOWE:
Komisja Sędziowska i Odwoławcza
KOMISJA ODWOŁAWCZA:
Komendant Mistrzostw – phm. Stanisław Londzin
Sędzia Główny – phm. Stanisław Londzin
Sekretarz Zawodów – Paweł Mizera
MIEJSCE ZAWODÓW:
Basen „Wodnik” w Czechowicach-Dziedzicach
MOSIR w Czechowicach-Dziedzicach
ul. Legionów
43-502 Czechowice-Dziedzice
TERMIN:
05.03.2016r
DŁUGOŚĆ PŁYWALNI:
25 metrów, 6 torów, temperatura wody 27°C
POMIAR CZASU:
Ręczny
CEL MISTRZOSTW:
- popularyzacja pływania wśród harcerzy,
- sprawdzenie i doskonalenie nabytych umiejętności,
-wyłonienie najlepszych pływaków wśród harcerzy oraz najlepszych reprezentacji
hufców
UCZESTNICTWO:
Prawo startu mają członkowie hufców przynależących do Chorągwi Śląskiej ZHP
startujących w kategoriach:
- Zuchy - 6-10 lat - rocznik 2006-2009
- Harcerze - 11-13 lat – rocznik 2003-2005
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- Harcerze Starsi - 14-16 lat – rocznik 2000-2002
- Wędrownicy - 17-21 lat –rocznik 1995-1999
- Instruktorzy
Zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych i sztafecie w
swojej kategorii wiekowej, oprócz kategorii instruktorzy gdzie będzie rozgrywany
jeden styl – dowolny i nie będzie sztafety. Drużyny przybywają na Mistrzostwa z
pełnoletnim opiekunem.
Zawodnicy muszą być wyposażeni w czepki i klapki.
PRZEPISY TECHNICZNE:
Zawody przeprowadzane będą seriami na czas.
STYL GRZBIETOWY: pokonanie dystansu na plecach oraz dotknięcie ściany
basenu przy nawrocie i zakończeniu najbardziej wysuniętą częścią ciała.
STYL KLASYCZNY: „żabką” pływanie na klatce piersiowej oraz dotknięcie ręką
ściany basenu przy nawrocie i zakończeniu.
STYL DOWOLNY: przepłynięcie w dowolny sposób dystansu na nawrocie
i zakończeniu wyścigu poprzez fizyczny kontakt ze ścianą basenu.
START: na długi gwizdek głównego sędziego. Zawodnicy, wchodzą na słupek
i stają w dowolnym miejscu. Na komendę startera przyjmują natychmiast pozycję
startową i na gwizdek następuje start. Dopuszcza się do jednego przedwczesnego
startu, drugi dyskwalifikuje zawodnika z danej konkurencji.
PUNKTACJA:
INDYWIDUALNA: 7-5-4-3-2-1 pkt.
SZTAFETOWA: 14-10-8-6-4-2 pkt.
ZESPOŁOWA HUFCÓW –
suma wszystkich punktów zdobytych w
konkurencjach indywidualnych i sztafetowych przez zuchy, harcerzy, harcerzy
starszych, wędrowników z danego hufca.
PROGRAM ZAWODÓW:
Godz. 9.00 –uroczyste otwarcie mistrzostw
Godz. 9.10 – rozgrzewka
Godz. 09.25 – rozpoczęcie mistrzostw
Godz. 13.00 – zakończenie pływania
Godz. 13.10 – rozdanie medali i dyplomów
Godz. 14.00 – zakończenie mistrzostw
1-2 // 25m. St. grzbietowym
3-4 // 50m. St. grzbietowym
5-6 // 50m. St. grzbietowym

K-M
K-M
K-M

Zuchy
Harcerze
Harcerze starsi
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7-8 // 50m. St. grzbietowym

K-M

Wędrownicy

9-10 // 25m. St. klasycznym
11-12 // 50m. St. klasycznym
13-14 // 50m. St. klasycznym
15-16 // 50m. St. klasycznym

K-M
K-M
K-M
K-M

Zuchy
Harcerze
Harcerze starsi
Wędrownicy

17-18 // 25m St. dowolnym
19-20 // 50m. St. dowolnym
21-22 //50m. St. dowolnym
23-24 // 50m. St. dowolnym
25-26 50m St. dowolnym

K-M
K-M
K-M
K-M
K-M

Zuchy
Harcerze
Harcerze starsi
Wędrownicy
Instruktorzy

26-27 // 4x25m St. dowolnym
28-29 // 4x50m. St. dowolnym
30-31 // 4x50m. St. dowolnym
32-33 // 4x50m. St. dowolnym

K-M
K-M
K-M
K-M

Zuchy
Harcerze
Harcerze starsi
Wędrownicy

Protesty może składać kierownik ekipy na piśmie do sędziego głównego – nie
później niż 15 min. po ogłoszeniu dyskwalifikacji. Decyzje podejmie komisja
odwoławcza. Decyzje komisji odwoławczej są ostateczne.
ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia (listę imienną uczestników) należy przesłać poprzez formularz
zgłoszeniowy
dostępny
na
stronie
mistrzostw
pływackich
–
mistrzostwaplywackie.blogspot.com do 03.03.2016 roku. w dziale ZGŁOSZENIA.
Hufiec może zgłosić dowolną ilość zawodników. Sztafety można zgłosić bez
składu, a nazwiska zawodników zgłosić w biurze zawodów przed mistrzostwami.
Listę imienną zgłoszenia wg wzoru oraz wypełnione karty startowe wg wzoru–
dla każdego zawodnika – składamy w dniu zawodów w biurze organizacyjnym
mistrzostw..
ZAPYTANIA DOTYCZĄCE MISTRZOSTW
phm. Stanisław Londzin
Tel. 606737068
mlst_czdz@poczta.onet.pl
REKRUTACJA, PROBLEMY TECHNICZNE NA STRONIE MISTRZOSTW
hm. Marek Majewski
tel. 501 782 875
marek.majewski@zhp.net.pl
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ZASADY FINANSOWANIA:
Zawodnicy pokrywają koszt dojazdu na Mistrzostwa do Czechowic-Dziedzic i z
powrotem. Opłatę startową w wysokości 5,- zł należy wpłacić na konto:
ZHP Komenda Hufca Czechowice-Dziedzice
Ul. Narutowicza 4 43-502 Czechowice-Dziedzice
Nr konta- B.Śl. K-ce O/Czechowice-Dziedzice

19 1050 1256 1000 0001 0263 5190
lub w dniu zawodów u organizatora.
NAGRODY:
Konkurencje indywidualne I-III: miejsce dyplomy – medale
Punktacja drużynowa I-III: miejsce puchary
ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA:
Obsługa techniczna zawodów, medale i dyplomy dla zwycięzców
BIURO ZAWODÓW:
Czynne od godz. 8.00 na Basenie w Czechowicach-Dziedzicach
ODPRAWA TECHNICZNA KIEROWNIKÓW EKIP:
Godz. 8.45 w sekretariacie zawodów
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. W sprawach nieokreślonych w komunikacie organizacyjnym decyzje podejmuje
Komendant Mistrzostw. Od decyzji komendanta przysługuje odwołanie do komisji
odwoławczej.
2. Za dyscyplinę i porządek w czasie trwania zawodów czyni się
odpowiedzialnych opiekunów drużyn. Opiekunowie drużyn zobowiązani są do
pisemnego potwierdzenia zgody rodziców lub prawnych opiekunów na
uczestnictwo w zawodach. Za dopuszczenie zawodnika do startu czyni się
odpowiedzialnym opiekuna drużyny.
3. Uczestnik zgłaszając się, wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku
uwidocznionego w filmach i na fotografiach z VIII. Mistrzostw Pływackich do
celów związanych z przedstawieniem relacji z imprezy oraz w celach
promocyjnych, w tym w szczególności na:
a. Fotorelacje w prasie, portalach i na stronach internetowych
b. Reprodukcje na ulotkach, plakatach, zaproszeniach, w galeriach zdjęć oraz
wszelkich innych materiałach promocyjnych tu niewyszczególnionych.
Zgoda na wykorzystanie wizerunku może zostać cofnięta (wyłącznie w formie
pisemnej), jednak nie wcześniej niż 1 (jeden) rok po zakończeniu VIII Mistrzostw
Pływackich
Chorągwi
Śląskiej
ZHP.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję podejmuje
Komendant Mistrzostw Pływackich wraz z komisją odwoławczą.
KOMENDANT MISTRZOSTW
phm Stanisław Londzin tel.- 606737068
e-mail - mlst_czdz@poczta.onet.pl
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