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REGULAMIN ZAWODÓW PŁYWACKICH O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA MARKI 

 

Niniejszy regulamin określa zasady organizacyjne i uczestnictwo w zawodach pływackich z okazji  „ Zawody Pływackie 
o Puchar Burmistrza Miasta Marki” 

1. Termin i miejsce zawodów: 

a) MCER Kryta Pływalnia w Markach, ul. Wspólna 40,  
b) 28.11.2021r. (niedziela) godz. 9:00-15:00,  

c) zawody mają charakter amatorski z własną komisją sędziowską. 

2. Dane basenu sportowego, na którym  odbywają się zawody: 
a) długość -25m, 

b) temperatura wody ok. 28 C. 

3. Organizator zawodów: 

a) Urząd Miasta Marki 
b) Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o 

c) Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe  

4. Cel zawodów  

a) świętowanie drugich urodzin Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego (zwanego dalej „MCER”); 
b) promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, 
c) promocja walorów sportowo-rekreacyjnych  MCER, 

d) doskonalenie umiejętności pływackich wśród dzieci i młodzieży i dorosłych, 
e) umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w rywalizacji sportowej początkujących 

pływaków, 
f) przegląd umiejętności pływackich wśród dzieci w celu wyłonienia talentów pływackich, 
g) propagowanie pływania jako formy spędzania wolnego czasu. 

5. W zawodach pływackich mogą wziąć udział: 
a) dzieci i młodzież z mareckich szkół, 
b) uczestnicy szkółki pływackiej MCER, 
c) dzieci i młodzież mieszkająca w Markach, 

d) pełnoletni mieszkańcy Marek. 

6. Uczestnicy mogą rywalizować w jednej z 6 kategorii: 
a) dzieci z klas 2 i 3 

b) dzieci z klas 4 i 5 

c) dzieci z klas 6 i 7 

d) dzieci z klas 8  

e) kategorii „OPEN” dla młodzieży powyżej 16 roku życia i dorosłych  
f) „Sztafety rodzinne” – opiekun + dziecko  

g) zawodnicy mają prawo startu tylko w jednej konkurencji wiekowej, wykluczony jest start zawodników 
starszych w kategorii młodszej. 

h) nie dotyczy sztafety rodzinnej. 

i) w przypadku osoby niepełnoletniej biorącej udział w zawodach opiekę sprawuje rodzic/ opiekun prawny. 

7. Zgłoszenie do zawodów następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 
www.mcer.pl oraz przesłanie go na adres: zapisy@mcer.pl do dnia 19 listopada b.r. 
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8. Uczestnika zawodów zgłasza rodzic/ prawny opiekun. 

 

a) Uwaga! Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne 
z oświadczeniem, iż zawodnik nie ma przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach pływackich  w dniu 
28.11.2021r. z okazji „Zawody Pływackie o puchar Burmistrza Miasta Marki” oraz z zapoznaniem się  
z regulaminem zawodów i regulaminem pływalni. 

b) Wzór oświadczenia dostępny będzie na końcu regulaminu. 

9. Udział w zawodach jest bezpłatny. 

10. Start Zawodów o godz. 9.00- zakończenie ok. godz. 15.00. 

11. Starty poszczególnych rzutów mogą przesunąć się w czasie.  

12. Zawody pływackie objęte zostały patronatem honorowym Burmistrza Miasta Marki. 

13. Każdy z uczestników zgłoszony do udziału w zawodach pływackich musi posiadać: 
a) pisemną zgodę podpisaną przez rodzica lub prawnego opiekuna, 

b) oświadczenie o stanie zdrowia uprawniającą do udziału w zawodach w dniu zawodów 28.11.2021r. 
c) posiadać przy sobie legitymację szkolną lub dokument potwierdzający tożsamość. 
d) dokumenty należy dostarczyć do biura zawodów, zlokalizowanego na terenie pływalni MCER  

przez zawodami. 

14. Program zawodów: 

a)  Start zawodów 9:00-9:15 

b) I rzut  9:20- 10:20  – dzieci z klas 2 i 3 – kategoria mieszana w zależności od ilości zgłoszeń. Konkurencja  
dla dzieci  polegająca na przepłynięciu 25 m stylem dowolnym, start z wody, 

c) II rzut 10:30 – 11:30 – dzieci z klas 4 i 5 – kategoria mieszana w zależności od ilości zgłoszeń. Konkurencja  
dla dzieci  polegająca na przepłynięciu 50 m stylem dowolnym, start: z wody lub skok ze słupka, 

d) III rzut  11:40- 12:20 Sztafeta rodzinna. Konkurencja dla rodziców wraz z dzieckiem polegająca  
na przepłynięciu przez każdego zawodnika sztafety 25 m stylem dowolnym, start z wody. Rodzic startuje  
od strony słupka startowego, i ma do wyłowienia przedmiot leżący na dnie basenu, 

e) IV rzut 12:30- 13:10 – dzieci z klas 6 i 7. Konkurencja dla dziewczynek i chłopców polegająca na przepłynięciu 
50 m kraulem, start: skok ze słupka lub start z wody, 

f) V rzut  13:20-14:00 – dzieci z klas 8. Konkurencja dla dziewczynek i chłopców polegająca na przepłynięciu  
50 m  kraulem, start:  skok ze słupka lub start z wody, 

g) VI rzut 14:10- 14:40 - kategoria „OPEN” dla młodzieży powyżej 16 roku życia i dorosłych. Konkurencja 

obejmuje przepłynięcie 50 m kraulem, start ze słupka, 
h) Zakończenie zawodów  14:40-15:00.  

i) Uczestników biorących udział w zawodach prosimy o przybycie 30 min przed startem w danej kategorii  
w celu zgłoszenia się do biura zawodów, potwierdzenia swojej obecności i przekazania odpowiednich 
dokumentów. 

15. Po każdym starcie zawodnik lub zawodnik wraz z rodzicem  opuszcza płytę basenową udaje się do przebieralni, 
na wyniki czeka na trybunach. 

16. Za zajęcie I miejsca uczestnicy zawodów otrzymują puchary, dyplomy i nagrody. Za zajęcie  II i III miejsca 
uczestnicy otrzymują medale, dyplomy oraz nagrody, reszta uczestników otrzyma medale, dyplomy. 

17. Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna (serie na czas w kategorii wiekowej).  

18. W przypadku takiego samego czasu przyznaje się miejsca równorzędne.   
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19. Zabronione jest przeszkadzanie innemu zawodnikowi oraz używanie urządzeń lub ubioru, które pomagałyby 
zwiększać szybkość, pływalność lub wytrzymałość – np. płetwy, łapki, pianka.  

20. Na teren pływalni wchodzą wyłącznie uczestnicy biorący udział w zawodach. 

21. Rodzic/ opiekun prawny powinien posiadać klapki na zmianę w celu wejścia do przebieralni i pomoc  
w przygotowaniu  się uczestnika do zawodów. 

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i pozostawione na terenie pływalni.  

23. Po dokonaniu zgłoszenia do zawodów nie będą możliwe jakiekolwiek zmiany dotyczące startów zawodników; 

dopisywanie, zamiana itp.  

24. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.  

25. Na basenie obowiązują stroje zgodne z regulaminem pływalni, 

26. rodzice/ opiekunowie  odpowiadają za pobrane paski do szafek zawodników oraz porządek w szatniach,  
z których korzystają ich dzieci. Opiekują się swoimi dziećmi przez cały okres od momentu ich wejścia na obiekt, 
w czasie trwania zawodów, aż do momentu ich wyjścia poza teren krytej pływalni. 

27. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator zawodów.  

28. Kwestie sporne w zakresie przeprowadzenia zawodów reguluje organizator zawodów. 

29. Kwestie sporne dotyczące konkretnego biegu mogą być zgłaszane przez zawodnika i jego opiekuna do Sędziego 
Głównego bezpośrednio po zakończeniu tego biegu ( przed rozpoczęciem biegu kolejnego). Jeżeli do tego 
momentu nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia wyniki są ostateczne. 

30. Podczas rozgrywania zawodów na torach basenowych nie mogą znajdować się inni zawodnicy,  
którzy przeprowadzają rozgrzewkę. 

31. Rozgrzewka – prowadzona jest w zakresie indywidulanym przed startem w danym rzucie. 

32. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.  

33. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. 

34. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów pływackich w MCER ze względu na małą ilość 
zgłoszonych uczestników zawodów oraz  na sytuacje epidemiczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

Dyrektor Zarządzająca MCER 

Katarzyna Bielska 
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