
Regulamin Grand Prix Trzech Basenów-  Nakło n/Notecią, Barcin, Mogilno 

 2019 

 

1. Termin i miejsce zawodów: 

Grand Prix Trzech Basenów, to liga pływacka dla zawodników skupionych w klubach i sekcjach pływackich w Nakle n/ 

Notecią Barcinie i Mogilnie.  Zawody pływackie  odbywają się cyklicznie 1 raz w roku na każdym basenie w 

uzgodnionych wcześniej terminach.  

Miejsce: KRYTE PŁYWALNIE W BARCINIE , MOGILNIE I NAKLE N/NOTECIĄ 

Organizator: Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Barcinie, UKS ,,Orka” Mogilno, UKS CZWÓRKA NAKŁO. 

 

2. Cele zawodów: 

 Popularyzacja pływania jako czynnej formy uprawniania rekreacji sportowej i spędzania czasu wolnego. 

 Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w rywalizacji sportowej. 

 Przegląd umiejętności pływackich w celu wyłowienia talentów pływackich wśród dzieci i młodzieży. 

 Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój 

zainteresowań pływackich. 

 Wyłonienie najlepszych zawodników Grand Prix . 

 

3. Uczestnicy: 

Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które chcą sprawdzić poziom swoich 

umiejętności pływackich na dystansach określonych regulaminem zawodów, zgłoszona przez kluby pływackie w 

Barcinie, Mogilnie oraz Nakle n/ Notecią. 

 

4. Zgłoszenie zawodników: 

Zgłoszenia wraz z listami startowymi zawodników przyjmowane są na jeden tydzień przed danymi  zawodami  na 

adres e-mail organizatora. Dopuszczalna liczba to 40 zawodników każdego klubu przyjezdnego. Klub organizujący 

dane zawody ma prawo zgłosić większą ilość zawodników,  jednak liczba wszystkich uczestników danych zawodów 

nie może przekraczać 120. 

Zgłoszenie stanowi załącznik nr 1. 

Zgłoszenia chętnych na zawody przez przedstawicieli klubów/sekcji jest równoznaczne ze zgodą Rodziców/ 

Opiekunów i dopuszczeniem przez lekarza do udziału w konkurencjach sportowych w wodzie.  

Odpłatność- 5 zł od zgłoszonego zawodnika klubu/sekcji.  

 

5. Style, konkurencje, kategorie wiekowe: 

 

KATEGORIE 

 

KAŻDY ZAWODNIK MA PRAWO DO STARTU W DWÓCH WYBRANYCH KONKURENCJACH ZAWODNICY RYWALIZUJĄ W 

STYLACH: MOTYLKOWYM, GRZBIETOWYM, KLASYCZNYM I DOWOLNYM NA DYSTANSIE 50 M WEDŁUG ROCZNIKÓW: 

KATEGORIA 1.- ZAWODNICY Z ROCZNIKÓW 2008 -2009 I MŁODSI 

KATEGORIA 2. – ZAWODNICY Z ROCZNIKÓW 2007 – 2006  

KATEGORIA 3. – ZAWODNICY Z ROCZNIKÓW 2005 -2004  

KATEGORIA 4. – ZAWODNICY Z ROCZNIKÓW 2003-młodzież ucząca się 

 

WYŚCIFI SZTAFETOWE: 4x50m STYLEM DOWOLNYM (mix  2dz + 2 chł) 

 

KATEGORIA 1 – 2008 - 2006 

KATEGORIA 2 – 2005 i starsi 

  

Organizator informuje o kolejności rozgrywania konkurencji i startów danych roczników. 

 

Dekoracja odbędzie się między rozgrywanymi startami lub po zakończonych zawodach. 

Kolejność rozgrywanych kategorii może ulec zmianie lub być łączona. 

Listy z kolejnością startów będą rozdane trenerom w dniu zawodów. 

 

 



6. Komisja sędziowska: 

Za organizację i przebieg zawodów odpowiedzialni są organizatorzy danych zawodów. 

7. Regulamin zawodów: 

 Zawodnicy są zobligowani do przestrzegania regulaminów jakie obowiązują na danych pływalniach. 

 Zawodnicy rywalizują w kategoriach indywidualnych i drużynowych, 

 Start w każdej konkurencji odbywa się ze słupka startowego lub z wody w miejscu startowym. 

 Zakończenie każdego odcinka uznawane jest po prawidłowym zakończeniu wyścigu, 

 Zabronione jest przeszkadzanie innemu pływakowi oraz używanie urządzeń lub ubioru, które pomagałby 

zwiększać szybkość, pływalność lub wytrzymałość (płetwy, łapki, rękawice, deski itp.), 

 Zawodnicy, którzy nie zgłoszą się na start po wywołaniu przez spikera lub nie pokonają właściwego dystansu będą 

nie klasyfikowani (DSQ), 

 Dyskwalifikacja zawodnika nastąpi również w przypadku: dotknięcia liny przez zawodnika, wykonania falstartu 

bądź w przypadku nieprawidłowego zakończenia wyścigu  danym stylem, 

 Miano najlepszego zawodnika i zawodniczki w każdej kategorii wiekowej, podczas Grand Prix 3 Basenów, uzyskają 

pływacy, których suma punktów za wszystkie starty indywidualne będzie najwyższa.  

 W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o tytule najlepszego zawodnika/zawodniczki zadecyduje 

dodatkowy wyścig na 100m stylem zmiennym 

 Punktacja za starty indywidualne wg następującego schematu: 

 

I miejsce -25 pkt. 

II miejsce- 18 pkt. 

III miejsce- 15 pkt. 

IV miejsce- 10 pkt.  

V miejsce- 8 pkt. 

VI miejsce- 6 pkt. 

VII miejsce- 4pkt.  

VIII miejsce- 3 pkt. 

IX miejsce- 2 pkt. 

X miejsce i pozostali - 1 pkt. 

  

 Do klasyfikacji drużynowej zaliczą się punkty zdobyte za starty indywidualne uzyskane przez pierwszych pięciu 

zawodników w każdym stylu i w każdej kategorii wiekowej.  Do klasyfikacji drużynowej nie wlicza się wyścigów 

sztafetowych.  

 Puchar Grand Prix Trzech Basenów otrzymuje Klub, który zdobył łącznie największą liczbę punktów we wszystkich 

organizowanych zawodach.  

 Organizatorzy imprezy i sędziowie zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu, 

 Wyniki będą ogłaszane na bieżąco przez spikera, po zawodach będą dostępne na stronie internetowej 

organizatorów. 

 

8. Nagrody: 

Za zajęcie miejsc I-III w każdej kategorii wiekowej zawodnicy otrzymują medale-zapewnia organizator danych zawodów. 

Najlepsi zawodnicy w każdej kategorii wiekowej oraz Kluby otrzymają  nagrody podczas ostatniej edycji ligi. 

Podsumowanie w 2019 roku odbędzie się Mogilnie - organizator zapewnia ufundowanie nagród dla najlepszych 

zawodników w swoich konkurencjach oraz pucharów dla trzech drużyn.  

 

9. Postanowienia końcowe: 

Regulamin zawodów będzie wywieszony w holu głównym krytej pływalni oraz na stronach WWW. W sprawach spornych 

lub nie objętych regulaminem –decyduje Kierownik zawodów i sędzia główny. 

 

 

 

 

 

 


