
18. edycja Rankingu Sołectw Gminy Tarnowo Podgórne  

konkurencja nr 6 – zawody pływackie 

27 marca 2022 r. – Tarnowskie Termy 

 

  

 

1. Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne    

2. Współorganizator: Akademia Pływania Termy 

3. Termin:  27.03.2022 r. 

4. Miejsce: Tarnowskie Termy, ul. Nowa 54 w Tarnowie Podgórnym 

5. Uczestnictwo: prawo startu w zawodach mają zawodniczki i zawodnicy mieszkający 

na terenie Gminy Tarnowo Podgórne zgłoszeni przez Sołtysów 

6. Zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail: info@osir.pl w nieprzekraczalnym 

terminie do 23.03.2022 r. – 15:00 

 

HARMONOGRAM TURNIEJU SOŁECTW W PŁYWANIU: 

- od godz. 9:30 wydawanie pasków do szatni przedstawicielom Sołectw według 

zgłoszonej listy uczestników 

- godz. 10:00 - otwarcie zawodów  

- godz.10:15 - odprawa techniczna 

- godz. 10:30 – start pierwszej konkurencji  

- po dwóch konkurencjach dekoracja sztafet  

 - ok godz. 13:00 zakończenie zawodów oraz dekoracja trzech konkurencji i 

podsumowanie wyników do dekoracji Rankingu Sołectw. 

 

KONKURENCJE 

1. konkurencja - SZTAFETA MIX   

Ilość i rodzaj osób biorących udział w konkurencji: dwie osoby - jedna osoba dorosła 

(kobieta/mężczyzna) i jedna osoba do 18 roku życia (kobieta/mężczyzna)  

Opis konkurencji: sztafeta 2x25m stylem dowolnym 

      Co podlega ocenie: czas przepłynięcia 50m 

      Uwagi: każde Sołectwo może wystawić jedną drużynę. Drużyny startują  w seriach po 2.  
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2. KONKURENCJA – SZTAFETA RATOWNICZA 

Ilość i rodzaj osób biorących udział w konkurencji: cztery osoby -  dwie osoby dorosłe 

(kobieta + mężczyzna), dwie osoby do 18 roku życia (kobieta + mężczyzna) 

Opis konkurencji: sztafeta 4x25m płynąc w dowolny sposób należy przetransportować 

koło ratownicze na drugą stronę basenu. 

Co podlega ocenie: czas  

Uwagi! Koła nie można rzucać, każde Sołectwo może wystawić jedną drużynę. Drużyny 

startują w seriach po 2.      

 

     Po dwóch konkurencjach - dekoracja sztafet.  

 

3. KONKURENCJA   

- 50m  klas. kobiet (dorosła, do 18 roku życia)   

- 50m  klas. mężczyzn (dorosła, do 18 roku życia) 

 

4. KONKURENCJA    

- 50m  grzb. kobiet (dorosła, do 18 roku życia)   

- 50m  grzb. mężczyzn (dorosła, do 18 roku życia) 

 

5. KONKURENCJA         

- 50m  dow. kobiet (dorosła, do 18 roku życia)   

- 50m  dow. mężczyzn (dorosła, do 18 roku życia) 

 

Punktacja w zawodach: punktowanych jest pierwsze 12 miejsc w każdej konkurencji.  

W przypadku mniejszej liczby uczestników zdobywa się odpowiednio mniej punktów 

(tabela poniżej). W konkurencjach Sołectwo może wystawić maksymalnie jedną osobę w 

kategorii (KOBIET - dorosła, KOBIET - do 18 roku życia, MĘŻCZYZNA - dorosły,  

MĘŻCZYZNA - do 18roku życia) i po jednej drużynie w sztafecie. 

Zawodnik może wystartować w jednej sztafecie i dwóch konkurencjach stylu 

pływackiego.  

 

       Wszystkie konkurencje zostaną dokładnie omówione przed  startem. 

 



 

 Zawody będą przeprowadzone seriami na czas. Podczas zawodów obowiązują przepisy 

FINA i PZP. Zawodnicy i zawodniczki muszą złożyć pisemne oświadczenie, że są 

zdrowi i startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy zawodów powinni przestrzegać 

obowiązujących obostrzeń COVID na obiekcie Tarnowskich Term.  

 

 

 

Ilość zdobytych pkt w każdej konkurencji zależy od ilości startujących Sołectw. 

 

miejsce pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt 

1 15 14 13 12 11 10 9 8 

2 13 12 11 10 9 8 7 6 

3 11 10 9 8 7 6 5 4 

4 9 8 7 6 5 4 3 2 

5 8 7 6 5 4 3 2  1 

6 7 6 5 4 3 2 1  

7 6 5 4 3 2 1   

8 5 4 3 2 1    

9 4 3 2 1     

10 3 2 1      

11 2 1       

12 1        

 

 

Za zajęcie miejsc 1 – 3 we wszystkich kategoriach wiekowych – dyplomy. 

Po wszystkich konkurencjach dekorowane będą 3 najlepsze Sołectwa - puchar dla 

zwycięzcy. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: Czas poszczególnych konkurencji jest orientacyjny, 

zależny od ilości zgłoszonych uczestników. 

W sprawach nie określonych komunikatami oraz innymi przepisami decyzje podejmuje 

według kompetencji sędzia główny zawodów. 



 

KARTA ZGŁOSZEŃ 

zawody pływackie Sołectw – 27.03.2022 r. 

 

SOŁECTWO            …………………………………………………. 

Kierownik drużyny  ……………………………………………..…… 

Nr tel. kom.             ………………………………….……………….. 

 

 

SZTAFETY 

 

LP IMIĘ I NAZWISKO KONKURENCJA UWAGI 

  SZTAFETA MIX K  

  SZTAFETA MIX M  

  SZTAFETA K 

RATOWNICZA 

 

  SZTAFETA M 

RATOWNICZA 

 

  SZTAFETA K 

RATOWNICZA 

 

  SZTAFETA M 

RATOWNICZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KONKURENCJE 50M 

 

 

 

 

 

Każda osoba do 18 roku życia biorąca udział w Zawodach powinna posiadać oświadczenie o 

braku przeciwskazań do udziału w zawodach oraz zgodę rodzina lub prawnego opiekuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LP IMIĘ I NAZWISKO KONKURENCJA KATEGORIA UWAGI 

  50m klas. dorosła k  

  50m klas. dorosła m  

  50m klas. os. do 18 r.ż. k  

  50m klas. os. do 18 r.ż. m  

  50m grzb. dorosła k  

  50m grzb. dorosła m  

  50m grzb. os. do 18 r.ż. k  

  50m grzb. os. do 18 r.ż. m  

  50m dow. dorosła k  

  50m dow. dorosła m  

  50m dow. os. do 18 r.ż. k  

  50m dow. os. do 18 r.ż. m  



 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

                                           Tarnowo Podgórne,  ……………………….. 2022 r. 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojej córki/syna …………………………………………………. 

w zawodach pływackich Turnieju Sołectw. Nie są mi znane żadne przeciwwskazania 

lekarskie, aby dziecko nie mogło uczestniczyć w zajęciach obejmujących pływanie. 

    

 

                                                              ……………………………….. 

                                                                   podpis rodzica  (opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarnowo Podgórne,  ……………………….. 2022 r. 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojej córki/syna …………………………………………………. 

w zawodach pływackich Turnieju Sołectw. Nie są mi znane żadne przeciwwskazania 

lekarskie, aby dziecko nie mogło uczestniczyć w zajęciach obejmujących pływanie. 

    

 

                                                              ……………………………….. 

                                                                   podpis rodzica  (opiekuna) 

 

 

 

 


