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REGULAMIN  

„ŚWIĄTECZNO-MIKOŁAJKOWYCH” AMATORSKICH ZAWODÓW 

PŁYWACKICH 

O PUCHAR BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

 

 

 

CEL 

 

Popularyzacja pływania, promocja zdrowego trybu życia. 

 

TERMIN I MIEJSCE 

 

Zawody zostaną rozegrane w dniu 07.12.2019r o godzinie 15.30. Rozgrzewka 15.00 

na Pływalni GOSiR w Ożarowie Mazowieckim ul. Szkolna 2a, tel. (22)7210329 

 

ORGANIZATOR 

 

GOSiR Ożarów Mazowiecki, Dyrektor – Pan Jacek Andrzejczak 

Patronat honorowy – Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego – Pan Paweł Kanclerz 

 

 

ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW 

 

Warunkiem zgłoszenia do zawodów jest zarejestrowanie dziecka przez stronę: 

https://pulsarsport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=869 

do dnia 05 grudnia do godziny 12.00. 

Wyznacza się limit zawodów na 200 osób.  

Udział w zawodach jest bezpłatny. 

 

UCZESTNICTWO 

 

W zawodach biorą udział wyłącznie dzieci, które nie posiadają licencji zawodnika i nie 

startują w zawodach klubowych. 

 kategoria I dzieci w wieku do 6 lat (2014r., 2015,…) 

 kategoria II dzieci w wieku 6 lat (2013) 

 kategoria III dzieci w wieku 7 lat (2012) 

 kategoria IV dzieci w wieku 8 lat (2011) 

 kategoria V dzieci w wieku 9 lat (2010) 

 kategoria VI dzieci w wieku 10 lat (2009) 

 kategoria VII dzieci w wieku 11 lat (2008) 
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 kategoria VIII dzieci w wieku 12 lat (2007) 

(o zakwalifikowaniu do poszczególnej kategorii decyduje rok urodzenia 

dziecka) 

 

Warunkiem uczestnictwa jest pisemne oświadczenie opiekuna prawnego zawodnika o 

braku przeciwskazań zdrowotnych do startu w zawodach. 

Od godziny 14.00 zapraszamy uczestników zawodów do biura wraz z podpisanym 

oświadczeniem i dokumentem potwierdzającym wiek dziecka. 

 

 

 

PROGRAM ZAWODÓW 

 

1. 25 m. stylem dowolnym dziewcząt – kategoria I,II,III,IV 

2. 25 m. stylem dowolnym chłopców - kategoria I,II,III,IV 

3. 50 m. stylem dowolnym dziewcząt – kategoria  V,VI,VII,VIII 

4. 50 m. stylem dowolnym chłopców - kategoria  V,VI,VII,VIII 

 

 

NAGRODY 

 

 Każdy uczestnik zawodów otrzyma pamiątkowy medal. 

 Puchar dla najlepszego zawodnika i zawodniczki w każdej kategorii wiekowej. 

 Za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii wiekowej zawodnicy otrzymają nagrody 

rzeczowe. 

 

Uwagi końcowe 

 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów i ich przerwania bez    

podania powodów. 

 Decyzje obsługi medycznej co do udziału i późniejszego kontynuowania zawodów są 

ostateczne i niezmienne. 

 Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do 

Organizatora Zawodów. 

 

 

 

Organizator 
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