Regulamin zawodów
III Narodowa Pływacka Gala Halliwick
Ogólnopolskie Zawody Osób z Niepełnosprawnościami
1. Termin i miejsce zawodów:
a) miejsce: Kryta Pływalnia Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie,
Aleja Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków
b) termin: 23 listopad 2019, godz. 9.30
Zawody mają charakter amatorski z własną komisją sędziowską i zostaną
przeprowadzone z wykorzystaniem zasady handicapu czasowego.
2. Organizator:
Stowarzyszenie Pływania i Terapii w Wodzie „Halliwick Polska”
Zakład Sportów Wodnych
Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
3. Dane basenu sportowego, na którym odbywają się zawody:
a) długość: 25 m
b) głębokość: 2 – 2,5 m
c) ilość torów: 8
d) temperatura wody: 27 oC
4. Cel zawodów:
a) umożliwienie sprawdzenia osobom z niepełnosprawnościami swoich umiejętności
pływackich w rywalizacji sportowej,
b) doskonalenie umiejętności pływackich dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami,
c) propagowanie pływania, jako aktywnej i prozdrowotnej formy spędzania wolnego czasu.
5. Uczestnictwo:
a) Uczestnikami zawodów mogą być dzieci i dorośli zgłoszeni do zawodów z pomiarem
czasu na dystansie startowym z terenów całej Polski.
b) Uczestnik musi posiadać zgodę lekarza na udział w zawodach.
6. Zgłoszenia do zawodów:
Zgłoszenie chęci uczestnictwa w zawodach przyjmowane jest na adres mailowy:
halliwickpl@gmail.com
Po otrzymaniu maila zostanie wysłany formularz zgłoszeniowy na zawody, który należy
wypełnić i odesłać na ten sam adres do 15 listopada 2019 roku w formie elektronicznej.
7. Opłata startowa: 40 zł z ciepłym posiłkiem lub 30 zł bez ciepłego posiłku.
Opłatę należy wpłacić po zakwalifikowaniu na zawody, czyli po otrzymaniu od organizatora
potwierdzenia zgłoszenia jako „DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE” na konto:
Stowarzyszenie Pływania i Terapii w Wodzie „Halliwick Polska”,
ul. Pszona 20/73, 31-462 Kraków
Raiffeisen Polbank
Nr konta (PLN): 82 1750 0012 0000 0000 3881 7639
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8. Organizator nie zapewnia transportu na zawody ani noclegu.
9. Każda drużyna jest zobowiązana mieć swojego opiekuna, który jest za nią
odpowiedzialny w czasie trwania zawodów.

10.

Zasady zawodów
a) Wszystkie konkurencje rozgrywane są seriami na dystansach: 25m, 50m, 100m, stylem
własnym,
b) Nie ma podziału grup ze względu na wiek ani ze względu na niepełnosprawność.
c) Każdy zawodnik może brać udział w 2 konkurencjach indywidualnych oraz sztafetach
4x25m i 4x50m. Wzięcie udziału w indywidualnym biegu na dystansie 25m lub 50m daje
możliwość startu w sztafecie. Zawodnicy zgłaszani są w czasie zawodów, ponieważ
obowiązuje czas z eliminacji.
d) Przykładowy rozkład zawodów:
25 m
Eliminacje 9 biegów
do półfinałów
2 z każdego
Półfinały
3 biegi
do finału
2 z każdego
Extra półfinały
jeśli więcej niż 7 to 2 biegi
do extra finału
jeśli mniej niż 6 to bezpośrednio do extra finału
50 m
Eliminacje 9 biegów
do półfinałów
2 z każdego
Półfinały
3 biegi
do finału
2 z każdego
Extra półfinały
jeśli więcej niż 7 to 2 biegi
do extra finału
jeśli mniej niż 6 to bezpośrednio do extra finału
100 m
Eliminacje 4 biegi
Półfinały
2 biegi

do półfinałów
do finału

2 z każdego

2 z każdego

3 z każdego
2 z każdego

Sztafeta 4 x 25m i 4 x 50m
do sztafety podaje się czas z eliminacji na dystansie 25m i/lub 50m
W zależności od ilości zgłoszonych sztafet mogą być przeprowadzone eliminacje
w biegach sztafetowych.
e) Dopuszczalny jest start ze słupka, z brzegu lub z wody.
f) Zawodnicy będą klasyfikowani indywidualnie i zespołowo.
g) Istnieje możliwość stworzenia sztafety międzyklubowej lub z grupy indywidualnych
zawodników.
h) W przypadku osiągnięcia takiego samego wyniku przyznaje się miejsca równorzędne.
i) W przypadku osób niedowidzących i niewidomych istnieje możliwość pilotowania
pływaka w wodzie.
j) Istnieje możliwość pokonania dystansu z dodatkowym, nie mającym charakteru
wypornościowego, akcesorium pływackim np. płetwami - pływak korzysta z nich przez
całe zawody, czas zgłoszony jest czasem uzyskanym przez pływaka na danym dystansie
przepłyniętym w płetwach.
k) Na teren platformy pływalni wchodzą wyłącznie zawodnicy oraz ich opiekunowie.
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11.

Nagrody:
Każdy zawodnik oraz placówka/drużyna otrzyma dyplom uczestnictwa i mały
materiałowy plecaczek-worek.
Zawodnicy z miejsc 1,2 i 3 otrzymają medale oraz dyplomy.
Drużyny z miejsc 1,2 i 3 otrzymują dyplom i puchar.

12.

Sędziowie:
Sędziowie torowi to przeszkoleni wcześniej wolontariusze oraz studenci AWF Kraków.
Sędziowie odpowiedzialni za opracowanie wyników i Lider Gali są członkami
Stowarzyszenia „Halliwick Polska” przeszkolonymi w zakresie swoich obowiązków.

13.

Planowany program zawodów:
Godz. 8.00 – 9.00

Rejestracja zawodników, odbiór kart startowych przez opiekunów
grup.

Godz. 9.00 – 9.30

Rozgrzewka w basenie rekreacyjnym dla zawodników pierwszych
4 serii.

Godz. 9.30 – 10.00

Informacje oficjalne. Otwarcie zawodów.

Godz. 10.00 – 12.00 Eliminacje: 25 m, 50 m,100 m.
Godz. 12.00 – 12.30 Przerwa na odpoczynek (30 min)
Godz. 12.30 – 13.30 Półfinały:
25 m zwykły, 25 m extra
50 m zwykły, 50 m extra
100 m zwykły
Godz. 13.30 – 14.00 Przerwa (30 min)
Zgłaszanie składów sztafet.
Godz. 14.00 – 14.45 Finały:
25 m zwykły, 25 m extra
50 m zwykły, 50 m extra
100 m zwykły
Godz. 14.45 – 15.10 Przerwa (25 min)
Godz. 15.10 – 15.45 Sztafety 4x25 m i 4x50m
Godz. 15.45 – 16.00 Przerwa (15 min)
Opracowanie wyników
Godz. 16.15

Dekoracja zawodników.
Zakończenie zawodów.
Ciepły posiłek w restauracji na AWF.
Program może ulec zmianie.
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14.

Postanowienia końcowe:
a) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i pozostawione na terenie
pływalni.
b) Ostatnie zmiany zawodników zgłoszonych do zawodów są dopuszczalne do 20 listopada
(środa).
c) Ubezpieczenie zawodników leży po stronie zgłaszających.
d) Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
regulaminu.
e) Komisję sędziowską powołują Organizatorzy.
f) Na basenie obowiązują stroje zgodne z Regulaminem Pływalni.
g) W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator zawodów.
h) Opiekun drużyny odpowiada za pobrane klucze do szafek zawodników oraz porządek w
szatniach, z których korzystają jego podopieczni. Szafki są zamykane na kluczyk po
włożeniu 2 zł – zwrotne po otworzeniu szafki.
i) Kwestie sporne w zakresie zawodów reguluje Lider Gali pełniący funkcję Sędziego
Głównego. Pilnuje aby trenerzy nie dawali sygnałów swoim zawodnikom w czasie biegu.
W sytuacjach wątpliwych wraz z sędziami obliczającymi wyniki decyduje o kolejności
zajmowanych miejsc.
j) Kwestie sporne dotyczące konkretnego biegu mogą być zgłaszane przez opiekuna do
Sędziego Głównego bezpośrednio po zakończeniu tego biegu (przed rozpoczęciem
biegu kolejnego). Jeżeli do tego momentu nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia wyniki są
ostateczne.
k) Podczas rozgrywania zawodów na torach basenowych nie mogą znajdować się
zawodnicy, którzy przeprowadzają rozgrzewkę.
l) Organizator zapewnia opiekę ratowników podczas zawodów.
m) Organizator zawodów i Lider Gali zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego
regulaminu.
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