REGULAMIN XIII MISTRZOSTW ŚLĄSKA STRAŻAKÓW PSP
i VII MISTRZOSTW ŚLĄSKA STRAŻAKÓW OSP W PŁYWANIU
I.

CEL ZAWODÓW
1.
2.
3.
4.

II.

Popularyzacja pływania wśród strażaków PSP i OSP.
Wyłonienie najlepszych strażaków PSP i OSP w pływaniu na rok 2015 r.
Podniesienie kwalifikacji i umiejętności poprzez rywalizację sportową.
Integracja środowiska pożarniczego.

TERMIN, MIEJSCE I ZGŁOSZENIA
1. Zawody odbędą się w dniu 02 lipca 2015 r. Rozpoczęcie o godzinie 9.00
na terenie Kąpieliska Odkrytego OSiR w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej.
2. Zapisy odbywać się będą na 30 minut przed startem.
3. Ze względów organizacyjnych prosimy o przesłanie listy zawodników
startujących w poszczególnych stylach i kategoriach na nr faksu
32 388-76-18 do dnia 26 czerwca 2015 r. – zgodnie z kartą zgłoszenia.
WZÓR KARTY ZGŁOSZENIA

Lp. Nazwisko i Imię Styl Dowolny
1

Styl Klasyczny Styl Grzbietowy

Sztafeta

2
3
4

III.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W zawodach mogą uczestniczyć strażacy PSP i OSP (kobiety i mężczyźni)
pełniący służbę w jednostce PSP lub będący członkami jednostki OSP z terenu
województwa śląskiego.
2. Zawodnicy z PSP muszą posiadać legitymację służbową oraz ważne okresowe
badania lekarskie. Zawodnicy z OSP muszą posiadać: dowód osobisty,
legitymację członków OSP, aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające
stan zdrowia, umożliwiający uczestniczenie w Mistrzostwach Śląska
w Pływaniu oraz polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
3. Brak ww. dokumentów spowoduje niedopuszczenie do zawodów.
4. Kartę Startową i Oświadczenie zawodnicy otrzymają przed Zawodami
w Biurze Zawodów.
5. Ubezpieczenie startujących zawodników zapewnia delegujący.
6. Każdy zawodnik może startować w trzech stylach i sztafecie.
7. Klasyfikacja będzie prowadzona oddzielnie dla strażaków PSP i OSP.

IV.

OPIS KONKURENCJI
1. Zawodnicy startują na dystansie 70m. :
a) indywidualnie w kategorii PSP lub OSP (stylem dowolnym, grzbietowym,
klasycznym), w następujący sposób: - start – nawrót – meta,
b) drużynowo – PSP lub OSP sztafeta 4 x 70m. (reprezentacje
poszczególnych powiatów w kategorii PSP i OSP).
2. Parametry basenu: długość 35m., szerokość 21m., głębokość 2m. (na całej
długości).

V.

KLASYFIKACJA
1. Indywidualna w poszczególnych stylach dla kategorii PSP i OSP.
2. Indywidualna o tytuł najlepszego zawodnika mistrzostw w kategorii PSP
i OSP liczona w następujący sposób:
a) o kolejności zajętego miejsca decyduje suma punktów zdobytych
w poszczególnych stylach tj.: I miejsce 10 pkt. II miejsce 9 pkt. itd.
b) za udział i ukończenie danej konkurencji przyznawany jest 1 pkt.
c) w przypadku równej ilości punktów decyduje udział w większej ilości
konkurencji. W przypadku takiej samej ilości konkurencji decyduje
wówczas łączny krótszy czas uzyskanych wyników.
3. Drużynowa w kategorii PSP i OSP.

VI.

NAGRODY
Za zajęcie trzech pierwszych miejsc indywidualnie i drużynowo przewidziane
są puchary, dyplomy i nagrody.

VII.

USTALENIA KOŃCOWE
1. Zawody przeprowadzone będą zgodnie z przepisami PZP oraz z zachowaniem
regulaminu wewnętrznego Pływalni.
2. Wszelkie sprawy sporne i nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga
Komisja Sędziowska, w skład której wchodzi przedstawiciel Komendy
Wojewódzkiej PSP w Katowicach oraz Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP
w Katowicach.
3. Dodatkowych informacji udziela mł. kpt. Andrzej Makles – Wydział
Szkolenia i Sportu KW PSP w Katowicach – tel. 32 621 57 70 lub
mł.bryg. Rafał Kocot – Naczelnik Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego
KM PSP w Bytomiu – tel. 32 388 76 00 wew. 51.

VIII. ORGANIZATORZY
1.
2.
3.
4.

KW PSP w Katowicach.
ZW ZOSP RP w Katowicach.
KM PSP w Bytomiu.
Urząd Miejski w Bytomiu.

