
Regulamin Zawodów Pływackich dla uczestników Outback Polska 

 
Termin i miejsce zawodów: 6 luty 2021, Pływalnia Neptun w Gliwicach, ul. Dzionkarzy 1.  
Organizator: Stowarzyszenie Deorecordings, ul. Malinka 65D/2, 43-460 Wisła. 
Cele zawodów: Współzawodnictwo w ramach przygotowań do zawodów triathlonowych Outback 
Polska 2022 - faza III pływanie.  Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w 
rywalizacji sportowej. 
Uczestnicy: wolontariusze i uczestnicy weekendów Outback Polska, którzy chcą sprawdzić poziom 
swoich umiejętności pływackich na dystansach określonych regulaminem zawodów. Jest to impreza 
sportowa zamknięta i odbywa się bez udziału publiczności.  
Zgłoszenia zawodników: zgłoszenia zawodników przyjmowane są na stronie internetowej 
www.Outbackpolska  do dnia 15.01.2021r. Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko uczestnika, rok 
urodzenia. Zgłoszone osoby małoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna 
prawnego.   
Style, konkurencje, kategorie wiekowe: 
Uczestnicy zmagań indywidualnych płyną stylem dowolnym. 
Uczestnicy sztafety muszą wykazać się umiejętnością pływania dwoma stylami.  
Zawody odbywają się w następujących kategoriach: indywidualna na dystansie 25 m, 
małżeńska na dystansie 2 x 25 m, sztafeta rodzinna na dystansie 25 m każda zmiana.  
Komisja Sędziowska: 
Sędzia główny zawodów: Elżbieta Bańczyk 
Sędziowie zawodów (stolikowi) oraz sędziowie torowi (mierzący czas) zostaną przedstawieni przed 
rozpoczęciem zawodów. 
 
Regulamin zawodów: udział w zawodach jest dobrowolny a uczestnicy zgłaszają się indywidualnie.  
Ustalony przez organizatora limit uczestników zawodów to 150 osób. Decyduje kolejność poprawnie 
zgłoszeń dokonanych zgłoszeń.  
Dopuszczenie do zawodów następuje po uiszczeniu opłaty startowej w wysokości 10 zł w terminie do 
15.01.2021.  Wejście na basen dla uczestników na czas trwania zawodów jest bezpłatny. Uczestnicy, 
którzy nie potrafią wykonać skoku startowego ze słupka, mogą startować z wody.  
 
Zasady punktacji: wszystkie starty odbędą się z pomiarem czasu. 
1 miejsce w zmaganiach indywidualnych otrzymuje zawodnik, który uzyskał najlepszy czas w swojej 
kategorii wiekowej.   
1 miejsce w zmaganiach par otrzymuje małżeństwo, których suma czasów męża i żony jest 
najmniejsza w swojej kategorii wiekowej. W przypadku remisu czasowego wygrywa ta para, której 
suma wieku męża i żony jest większa. 
1 miejsce w zmaganiach sztafet otrzymuje rodzinna, których suma czasów wszystkich uczestników 
była najmniejsza w danej kategorii.  
 
Program zawodów:  
godz. 12.00 – zbiórka na holu basenu, sprawdzenie listy obecności zgłoszonych zawodników. 
godz. 12.30 - rozpoczęcie zawodów, indywidualne zmagania Pań na dystansie 25 m.  
Podczas rozgrywania tej konkurencji hala basenu dostępna będzie wyłącznie dla kobiet.  
Mężczyźni wezmą udział w losowaniu numerów startowych, które odbędzie się w tym samym czasie 
w holu pływalni.  
godz.13.30 – przerwa sanitarna 
godz. 14.00 – rozpoczęcie rywalizacji mężczyzn i sztafet.  
godz. 15.00 – zakończenie rywalizacji sportowej. 
godz. 15.30 – głoszenie wyników zawodów. 
Godz. 16.00 – zamkniecie zawodów. 
 
Inne sprawy związane z organizacją zawodów: 
W sprawach spornych lub nie objętych regulaminem – decyduje sędzia główny zawodów. 

http://www.outbackpolska/


Przy wejściu na obiekt uczestnicy winni poddać się badaniu temperatury ciała.  
Poza halą basenu obowiązuje noszenie maseczek i utrzymywanie dystansu społecznego. 
Uczestnicy winni stosować się do regulaminu basenu, który dostępny jest na stronie internetowej.  
 
 


