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Regulamin Konkurencji 
 

PŁYWANIE 
 

1. Regulamin określa zasady organizacji, prowadzenia i uczestnictwa w konkurencji Pływanie rozgrywanej 
w ramach 30 Spartakiady Pracowników Wodociągów i Kanalizacji im. Tadeusza Jakubowskiego organizowanej 
w Poznaniu w dniach 26-28 sierpnia 2022 r. 

2. Konkurencja rozgrywana będzie na terenie Basenu Chwiałka ul. Spychalskiego w miejscu wskazanym na mapie 
stanowiącej załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu, w terminie określonym w programie Spartakiady na 
stronie Spartakiady w zakładce Program. 

3. Zawodnicy startują na podstawie ustalonej wcześniej listy startowej zgodnej ze zgłoszeniami dokonanymi przez 
Kierownika Reprezentacji. Lista Startowa Konkurencji będzie dostępna od końca lipca 2022 r na stronie 
Spartakiady w zakładce Konkurencje.  

4. Konkurencja jest zaliczana do Klasyfikacji Generalnej Spartakiady, a ilość uzyskanych punktów z tytułu zajętego 
w niej miejsca określa Regulamin Spartakiady. 

5. Warunkiem dopuszczenia Zawodników do rywalizacji jest zgłoszenie się ich na  20 minut przed wyznaczonym 
terminem rozpoczęcia Konkurencji w miejscu jej rozgrywania. 

6. Konkurencja rozgrywana jest osobno dla kobiet i mężczyzn. 
7. Przepisy techniczne: 

Długość pływalni: 50 metrów 
Ilość torów:  10 
Temperatura wody: 22°C 
Pomiar czasu: płyta kontaktowa, ręcznie za pomocą stoperów 

8. Zawodnicy startujący w zawodach mogą pływać w dowolnie wybranym stylu pływackim. 
9. Rozgrzewka rozpoczyna się 30 min przed rozpoczęciem zawodów. 
10. Start jest dowolny. Dozwolony jest zarówno start z wody jak i skok ze słupka startowego.  
11. Start odbywa się na sygnał sędziego.  
12. Klasyfikacja zwycięzców oraz wszystkich pozostałych zawodników odbywa się na podstawie czasów uzyskanych 

w poszczególnych konkurencjach. 
13. Przepisy pływania przewidują dyskwalifikację zawodnika za następujące przewinienia: 

a) Falstart ogłoszony po zakończeniu biegu 
b) chodzenie po dnie, 
c) brak kontaktu fizycznego ze ścianą na zakończenie wyścigu, 
d) brak wynurzenia w trakcie wyścigu (z wyjątkiem dystansu 15 metrów starcie), 
e) pływanie pod wodą po starcie powyżej 15 metrów, 
f) ukończenie wyścigu na innym torze, 
g) podciąganie się na linie torowej, 
h) przeszkadzanie zawodnikowi płynącemu na innym torze, 
i) użycie urządzeń pomagających zwiększyć szybkość, wytrzymałość lub pływalność, 

 
14. Konkurencje pływackie oraz klasyfikacja zawodów: 

Kobiety    Mężczyźni 
14.1 50 m indywidualnie  14.2  100 m indywidualnie 

15. W sprawach spornych i nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzia i Kierownik Konkurencji. 
Ewentualne protesty mogą być zgłaszane zgodnie z par. 11  Regulaminu Spartakiady. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego regulaminu konkurencji o czym niezwłocznie 
powiadomi jej uczestników poprzez stronę spartakiady, komunikaty słowne, przekazanie informacji 
Kierownikom Reprezentacji. 

 


