
 
  
 
 
 

 
 
 

 

 

I. CEL ZAWODÓW: 
1. Propagowanie bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego, 
2. Zachęcenie dzieci do uprawiania pływania, 
3. Integracja rodzinna 
4. Promowanie walorów gminy Kosakowo. 

 
II. ORGANIZATORZY: 

1. Klub Sportowy DELFIN Gdynia 
2. Centrum Sportowe Kosakowo 

 
III. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW: 
Zawody  odbywać się będą na pływalni Centrum Sportowego Kosakowo ul. Żeromskiego 11 
w terminie: 
 

16.06.2019 (niedziela) – w godzinach 15.30 – 19.00 
 
Od godziny 15.00 czynne będzie biuro zawodów gdzie można będzie zweryfikować 
zgłoszenie oraz wnieść opłatę startową. 
 
IV. UCZESTNICY : 

 
Zawody przewidziane są dla dzieci w wieku do 15 lat (rocznik 2004) i młodsi. Młodzież 
powyżej 15 roku życia oraz rodzice mogą startować jedynie w konkurencji dla kategorii 
OPEN – bez podziału na roczniki. 
 
UWAGA: w zawodach NIE MOGĄ startować zawodnicy licencjonowani, trenujący obecnie 
pływanie w klubach sportowych. 
 
V. KATEGORIE WIEKOWE i KONKURENCJE : 

 
1. Zawody rozgrywane będą w 5 kategoriach wiekowych z podziałem na chłopcy i 

dziewczęta w łączonych rocznikach: 
 
- 2012 i młodsi 
- 2011 / 2010 
- 2009 / 2008  
- 2007 i starsi 
- OPEN – mogą startować także rodzice 
 

2. Rozgrywanych będzie 7 konkurencji. Każdy zawodnik może startować w dowolnej 
ilości konkurencji przeznaczonych dla jego rocznika. 

 
 
 
 
 

OTWARTE ZAWODY PŁYWACKIE DZIECI  
pod patronatem wójta gminy Kosakowo Marcina Majek 

Kosakowo 16.06.2019 
 



 
 
 
 

Planowana 
godzina 
startu 

KONKURENCJA Kto startuje 

15.30 
25 metrów sposobem dowolnym 
     wyścigi najmłodszych 

Tylko roczniki  
2012 i młodsi 

16.30 
2 x 25 m. sposobem dowolnym  
                 Sztafeta Rodzinna 

OPEN 
Dziecko + Rodzic 

17.00 
100 m. stylem dowolnym 
  Wyścig o Puchar Wójta Gminy Kosakowo 

OPEN 

17.30 
100 m. stylem zmiennym 
  50 m. stylem grzbietowym 

- 2011 / 2010 
- 2009 / 2008 

  - 2007 i starsi 18.15 
  50 m. stylem klasycznym 
  50 m. stylem dowolnym 

 
 
VI. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW I SĘDZIOWANIE: 

1. Komisję sędziowską wyznacza Klub Sportowy DELFIN Gdynia. 
2. Poszczególne konkurencje przeprowadzone będą seriami na czas. Obowiązuje 

ręczny pomiar czasu.   
3. Sędziowanie odbywać się będzie wg przepisów FINA.  
4. W niektórych przypadkach sędziowie mogą odstąpić od rygorystycznego 

przestrzegania przepisów lub zastąpić regulaminową karę inną o mniejszym ciężarze 
np. zamiast dyskwalifikacji - doliczone 2 sekundy kary za przedwczesny start.  

5. Wszystkie protesty mogą być zgłaszane do momentu rozpoczęcia dekoracji. 
6. Ostateczną decyzję we wszystkich sprawach spornych dot. przebiegu rywalizacji oraz 

interpretacji regulaminu podejmuje sędzia główny zawodów. 
 

VII. NAGRODY: 

1. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe medale i dyplomy. 
2. Dla  3 najlepszych zawodników w każdej konkurencji przewidziane są puchary. 
3. Najlepsi zawodnicy zostaną zaproszeni do trenowania w sekcji pływania sportowego 

Klubu Sportowego Delfin Gdynia. 
 
VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE: 

1. Każdy zawodnik może startować w dowolnej ilości konkurencji. 
2. Zgłoszenia na zawody należy dokonać do 13 czerwca wypełniając formularz 

zgłoszeniowy na stronie www.delfin.gdynia.pl w zakładce „zawody” 
3. Opłatę startową należy uiścić na miejscu w dniu zawodów. Udział w jednej 

konkurencji kosztuje 30 zł, każda następna kosztuje 10 zł. 
 

 
VIII. UWAGI PORZĄDKOWE.  
 
Na niecce basenu mogą przebywać jedynie zawodnicy i organizatorzy. Rodzice proszeni są 
o kibicowanie z trybun. Wyjątek stanowi konkurencja rocznika 2012 i młodsi w której rodzice 
mogą pomagać dzieciom pod warunkiem posiadania czystych klapek. 
 

Wszelkie pytania dot. przebiegu zawodów proszę kierować do KS Delfin Gdynia:  

Tel. kom.: 502-083-311    e-mail: info@delfin.gdynia.pl 

 

 

Prezes  
Klubu Sportowego Delfin Gdynia 

        Marek Gula 

http://www.delfin.gdynia.pl/
mailto:info@delfin.gdynia.pl

