
Pajęczno, dnia 14 stycznia 2022 r. 

 
Regulamin ten kierowany jest w szczególności do nauczycieli nauczania zintegrowanego oraz nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich szkół. 

Współpraca z Nami może być potwierdzona stosowym certyfikatem  świadczącym o zaangażowaniu w rozwój pływania sportowego na terenie Naszego 
Powiatu. 

 
Puchar Starosty Powiatu Pajęczańskiego – XIV Edycja 

„Pływanie” 
 

1. Cel zawodów: 
1. Popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży, 
2. Mobilizacja szkół oraz nauczycieli wychowania fizycznego w zachęcaniu dzieci i młodzieży do     
udziału w zawodach sportowych , 

2. Termin i miejsce: 
1. Zgodnie z programem zawodów: bez rozgrzewki, zawody 9.00 

         2. Powiatowa Pływalnia w Pajęcznie, ul. Sienkiewicza 5 , 98-330 Pajęczno 
3. Organizator:  

1.Starostwo Powiatowe w Pajęcznie, Powiatowa Pływania w Pajęcznie, MUKS Meduza Pajęczno oraz 
pozyskani  sponsorzy, 

      4.  Zgłoszenia: 
1. Na 2 dni przed zawodami do godziny 20:00 na listach startowych dostarcza trener, opiekun, 
kierownik drużyny organizatorowi w formie elektronicznej na adres: plywalniapajeczno@gmail.com lub 
w formie pisemnej  - biuro Powiatowej Pływalni w Pajęcznie, 

       2. Dojazd zawodników na koszt własny, 
5. Uczestnictwo: 

1. Dzieci i młodzież zamieszkała na terenie Powiatu Pajęczańskiego oraz inne zaproszone 
szkoły, 

2. Uczniowie nie posiadający Licencji PZP kategoria Amator (A) mają prawo startu w dwóch 
konkurencjach indywidualnych, 

3. Szkoła może zgłosić dowolną liczbę zawodników, 
4. Do zawodów dopuszczeni są zawodnicy, którzy posiadali lub posiadają Licencję PZP (Z), 
5. Zawodnicy posiadający Licencje PZP (Z) mogą startować w specjalnie utworzonych dla nich 

konkurencjach, 
6. Zawodnicy posiadający Licencje PZP (Z) zdobywają po jednym punkcie za każdy start dla 

swojej szkoły, 
7. Zawodnicy posiadający Licencje PZP (Z) mogą startować w dowolnej ilości konkurencji  

w swojej kategorii wiekowej.  
.   

4. Kategorie wiekowe: 
  

Grupa 1 (A)   klasy I – III    roczniki 2014 – 2012 K i M 
Grupa 2 (Z)  klasy I – III    roczniki 2014 – 2012  K i M 
Grupa 3 (A)  klasy IV – VI    roczniki 2011 – 2009 K i M 
Grupa 4 (Z)  klasy IV – VI    roczniki 2011 – 2009  K i M  
Grupa 5 (A)     klasy VII,VIII    roczniki 2008 – 2007 K i M 
Grupa 6 (Z)  klasy VII,VIII    roczniki 2008 – 2007  K i M 
Grupa 7 (A)   klasy I – III Szkoły Średnie  roczniki 2006 – 2004 K i M  
Grupa 8 (Z)   klasy I – III Szkoły Średnie  roczniki 2006 – 2004 K i M 
 
5. Program zawodów: 

 

RUNDA I  
 10.03.2022(czwartek) 

RUNDA II  
18.10.2022 (wtorek) FINAŁ 

25 m stylem grzbietowym    K i M (A) 25 m stylem grzbietowym    K i M (A) 

25 m stylem grzbietowym    K i M (Z) 25 m stylem klasycznym    K i M (Z) 

25 m stylem dowolnym        K i M (A) 25 m stylem dowolnym      K i M (A) 

25 m stylem dowolnym        K i M (Z) 25 m stylem dowolnym       K i M (Z) 

mailto:plywalniapajeczno@gmail.com


 
6. Nagrody: 

1. Dyplomy za miejsca 1-3 w konkurencjach indywidualnych (wiosna - 162 szt., jesień FINAŁ-
162 szt.) 

2. Puchar Starosty Powiatu Pajęczańskiego za miejsca 1-3 (6 pucharów) otrzymują szkoły,  
które w łącznej klasyfikacji kobiet i mężczyzn w poszczególnych grupach wiekowych 
zgromadziły największą ilość punktów. 

3. W miarę posiadanych środków dla najlepszych zawodników organizator przewiduje nagrody 
rzeczowe.  

7. Punktacja: 
1.  Punty dla szkół w poszczególnych kategoriach wiekowych sumowane są po każdej rundzie 
zawodów oraz  w klasyfikacji generalnej po Rundzie Finałowej (suma punktów z dwóch rund) . 
2. Punktują zawodnicy, którzy sklasyfikowani zostali na pierwszych dziesięciu miejscach  
w konkurencjach indywidualnych w kategorii Amator (A) oraz zawodnicy licencjonowani w 
kategorii zawodnik (Z); 
3.   Punktacja indywidualna w kategorii Amator (A): 

I m.-11pkt., II m.-9pkt., III m.-8 pkt., IV m.-7pkt.; itd. X  m.-1 pkt. 
4. Punktacja indywidualna w kategorii zawodników posiadający Licencje PZP (Z): 

udział w zawodach – 1 pkt.  
5. Organizator przygotowuje aktualną punktację, którą wywieszana jest w holu pływalni oraz 

publikuje ją na stronie www.plywalniapajeczno.pl. Sprawozdania z poszczególnych rund 
publikowane będą również na łamach lokalnych gazet. 

8. Przebieg zawodów: 
1.   Zawody zostaną rozegrane seriami na czas, 
2.   Zawody rozgrywane będą w kategorii dziewcząt i chłopców, 
3. Dopuszcza się starty niepełnym stylem  np.; 25 m NN do kraula z deską lub makaronem, itp. 

9. Uwagi końcowe: 
1. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom, 
2. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zaginione , nie oddane do depozytu, 
3. Sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Sędzia Główny zawodów, 
4. W przypadku jednakowej ilości punktów uzyskanych przez dwóch lub więcej zawodników po 

wszystkich rundach rozegrane będą repesaże w danej konkurencji.  
 
 

Witamy ponownie!  

 

Niniejszym, oddaje na Państwa ręce Nowy Regulamin Zawodów Pływackich pn.: „Puchar Starosty 

Powiatu Pajęczańskiego w pływaniu”. Mam nadzieje, że nowa formuła zawodów uwzględnia potrzeby  

i oczekiwania wszystkich zainteresowanych, a jednocześnie jeszcze bardziej zachęci do udziału  

w organizowanej przez Nas imprezie. 

 
          Z poważaniem  

Dyrektor Powiatowej Pływalni w Pajęcznie 
  
 
            Paweł Wolski     
 

       

http://www.plywalniapajeczno.pl/

