
 

                              Regulamin  

V Mistrzostw Śląska Szkół Specjalnych 

             w Pływaniu  

           o Puchar Starosty Tarnogórskiego  

                                   Tarnowskie Góry, 27.02.2020 r. (czwartek) 

 
 

 

 

Organizator Mistrzostw: 

Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie, 41-922 Radzionków, ul. Zofii Nałkowskiej 2,  

Tel/fax. (032) 286 62 50, e-mail zsradzionkow@op.pl  

 

Współorganizator Mistrzostw: 

AIG SA Park Wodny w Tarnowskich Górach  

 

Patronat Honorowy: 

Starosta Tarnogórski mgr inż. Krystyna Kosmala 

 

Gość Specjalny: 

Oliwia Jabłońska 

 

Obsada sędziowska: 

Sędziowie Polskiego Związku Pływackiego 

 

Termin i miejsce: 

       27 lutego 2020 r. (czwartek), Park Wodny w Tarnowskich Górach, ul. Obwodnica 8. Rejestracja ekip: 09:20 – 09:45              

w punkcie rejestracji ekip (przy kasach wejściowych na basen). Ceremonia rozpoczęcia Mistrzostw odbędzie się o godzinie 10:00 

na pływalni a ceremonia zamknięcia około godziny 13:30 również na pływalni. Pierwsze starty o godzinie 10:15. 

 

Cel organizacji imprezy: 

1. Popularyzacja pływania jako dyscypliny dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

2. Nabywanie umiejętności organizowania czasu wolnego. 

3. Kształtowanie siły charakteru. 

4. Nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji zwycięstwa i porażki. 

5. Integracja środowiskowa. 

 

Warunki uczestnictwa: 

 W Mistrzostwach Śląska Szkół Specjalnych w Pływaniu o Puchar Starosty Tarnogórskiego, mogą brać udział 

uczniowie/uczennice z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym ze szkoły specjalnej: 

- podstawowej (z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, też i ze sprzężeniem oraz zespoły edukacyjno-

terapeutyczne na poziomie szkoły podstawowej), 

- szkoły przysposabiającej do pracy, 

- uczniowie/uczennice Branżowej Szkoły I stopnia, 

województwa śląskiego i opolskiego. 

 Pieczę i odpowiedzialność nad ekipą zgłoszeniową sprawuje trener/opiekun. Każdej ekipie przydzielony zostanie 

wolontariusz, jako osoba do pomocy trenerowi/ opiekunowi.  

 Szkoła zgłaszająca się do zawodów we własnym zakresie pokrywa koszty transportu oraz koszty ubezpieczenia swoich 

uczniów i absolwenta związanego z udziałem w zawodach w pływaniu.  

        Karty kwalifikacyjne i imienne listy zgłoszeniowe (załącznik nr 1 tegoż regulaminu), proszę przesłać do 20 lutego 2020 r. na 

adres mailowy zsradzionkow@op.pl, w przypadku zmian wśród zawodników, proszę o informację o tym fakcie.  

 

Wolontariusze i obsługa konsumencka:  

       Uczniowie i uczennice z Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Tarnowskich Górach.  

 

Konkurencje: 

25m styl dowolny dziewczęta  

25m styl dowolny chłopcy  

 

Sztafeta szkolna Open:  

       4x25m styl dowolny (bez względu na płeć, wiek, stopień niepełnosprawności intelektualnej, etap edukacyjny, może 

wystartować także trener, opiekun danej szkoły oraz jej absolwent). Skład sztafety to zespół z jednej, konkretnej szkoły. Szkoła 

może wystawić tylko jedną sztafetę. Wyniki uzyskane w tej sztafecie nie wliczają się do generalnej klasyfikacji medalowej. 

 



Kategorie oddzielnie dla dziewcząt i chłopców: 

• Szkoła Podstawowa z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, klasy IV-VI 

 (GRUPA A dziewczęta, GRUPA A chłopcy), 

• Szkoła Podstawowa z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, klasy VII-VIII  

(GRUPA B dziewczęta, GRUPA B chłopcy), 

• Szkoła Podstawowa z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym/znacznym  

(GRUPA C dziewczęta, GRUPA C chłopcy), 

• Szkoła Przysposabiająca do Pracy (GRUPA D dziewczęta, GRUPA D chłopcy), 

• Branżowa Szkoła I stopnia (GRUPA E dziewczęta, GRUPA E chłopcy). 

 

 

       Zawody rozgrywane będą na basenie sportowym w Parku Wodnym, w Tarnowskich Górach przy ul. Obwodnica 8. Będzie to 

basen o długości 25m z 6 torami (pływamy na 4 torach), głębokości 2,5m w miejscu najgłębszym i 1,80m w miejscu najpłytszym. 

Start będzie z wody głębokiej ze słupka startowego lub z wody a w stronę wody płytkiej.            

       Zawody odbywać się będą zgodnie z Przepisami Pływania FINA nad którymi pieczę sędziowską obejmą sędziowie Polskiego 

Związku Pływackiego. Dyskwalifikuje się zawodnika w razie gdy będzie podciągał się za linę torową lub murek basenu.             

W trakcie Mistrzostw będzie stosowany ręczny pomiar czasu. Nad bezpieczeństwem zawodników czuwać będą ratownicy 

WOPRu. 

       W przypadku, gdy nie stworzy się któraś z kategorii, organizator zastrzega sobie możliwość stworzenia nowej, wspólnej 

kategorii startowej. 

Zawodnicy powinni być zaopatrzeni w strój pływacki (kąpielówki), klapki, ręcznik oraz własny sprzęt higieniczno – 

sanitarny. Mogą mieć okularki pływackie, noski, czepek. 

Zawodnicy, ich opiekun i trener nie pokrywa żadnych kosztów związanych z wejściem na basen (wstęp wolny). 

Zawodnicy, ich opiekun i trener ugoszczeni będą słodkim poczęstunkiem oraz ciepłym posiłkiem, ciepłym  

i zimnym (woda mineralna) napojem. 

 

Klasyfikacja: 

• Indywidualna: uzyskanie najlepszego czasu po przepłynięciu dystansu 25m stylem dowolnym w swej kategorii. Odbędą się 

dwie rundy: pierwsza – eliminacyjna z której do finału przechodzi najlepszych 4 zawodników. Jeżeli w startującej grupie 

będzie do 4 zawodników, odbędzie się tylko jeden start. Będzie on jednocześnie eliminacyjny i finałowy☺.  

• Szkolna: suma zdobytych punktów przez daną reprezentację (ekipę) w konkurencjach indywidualnych: złoty medal to            

3  punkty, srebrny – 2 punkty, brązowy medal – 1 punkt. Jeżeli po zliczeniu punktów, szkoły uzyskają tę samą ilość punktów,  

o zwycięstwie zdecyduje większa ilość zdobytych złotych medali przez daną szkołę. Jeżeli to nie da rozstrzygnięcia, 

wówczas bierze się pod uwagę większą ilość zdobytych medali srebrnych, potem brązowych. 

 

UWAGA! Uzyskany wynik w sztafecie szkolnej nie jest wliczany do ogólnej klasyfikacji medalowej. Zajęte miejsca w tej 

sztafecie będą osobno dekorowane. 

 

Nagrody: 

 W startach indywidualnych: medale i dyplomy dla uczniów za zajęcie I, II, III miejsca oraz bon sportowy. 

 Szkoły w klasyfikacji generalnej zajmujące I, II, III miejsce otrzymają dyplom, puchar, bon sportowy oraz wejściówka na 

obiekt sportowy. 

 

Czas po starcie zawodnika: 

        Po tym, jak uczeń ukończy swój udział w Mistrzostwach, będzie mógł korzystać z atrakcji Parku Wodnego za zgodą i wiedzą 

oraz pod opieką swojego opiekuna/trenera. 

 

Poczęstunek i posiłek: 

        Podczas Mistrzostw zapraszamy zawodników, opiekunów i trenerów na słodki poczęstunek oraz ciepły posiłek i napój. Czas 

na poczęstunek i posiłek organizuje wolontariusz danej ekipy synchronizując to z danymi startami swoich podopiecznych. 

Poczęstunek i posiłek wydawany będzie na I piętrze Parku Wodnego w restauracji „Kura Domowa”.  

 

 

 Ponadto uczestników, opiekunów i trenerów obowiązuje regulamin Parku Wodnego w Tarnowskich Górach.  

 

 

PS. Proszę o przesłanie liczby zawodników w tabeli wg poniższego wzoru. Proszę o wypełnienie i przesłanie tej tabeli do 20 

lutego br. na adres mailowy: zsradzionkow@op.pl. Również karty informacyjne (załącznik nr 1 tutejszego regulaminu 

Mistrzostw) i imienne listy zawodników (załącznik nr 2 regulaminu Mistrzostw), proszę przesłać do 20 lutego br. również na 

adres zsradzionkow@op.pl. 
 

 

 

 

 

 

 



 Liczba zawodników do startu w zawodach pływackich 

 Szkoła 

Podstawowa 

niepełnosprawność 

intelektualna  

w stopniu lekkim 

(GRUPA A) 

Szkoła 

Podstawowa 

niepełnosprawność 

intelektualna  

w stopniu lekkim 

(GRUPA B) 

Szkoła 

Podstawowa 

niepełnosprawność 

intelektualna  

w stopniu 

umiarkowanym/ 

znacznym  

(GRUPA C) 

Szkoła 

Przysposabiająca 

do Pracy  

(GRUPA D) 

Branżowa 

Szkoła  

I stopnia 

(GRUPA E) 

 

Absolwent  

startuje  

w 

sztafecie 

4x25m 

(OPEN) 

Dziewczęta  klasa: klasa:     

Chłopcy  klasa: klasa:     

 Stratujemy w sztafecie 4x25m stylem dowolnym (właściwą odpowiedź zakreśl kółkiem) 

 TAK NIE  

 

Opiekun: …………………………. (imię i nazwisko) 

  

Trener: ……………………………. (imię i nazwisko)  

 

W razie jakichkolwiek niejasności, bądź chęci uzyskania dodatkowych informacji odnośnie Mistrzostw, proszę kierować do 

Izabeli Mnich (organizator Mistrzostw), 

tel.: 509 55 28 31 

e-mail: imnich@interia.pl  

lub tel. do szkoły: (032) 286 62 50 

 

 

           Ż y c z y m y  p o w o d z e n i a    

 

 

mailto:imnich@interia.pl


H a r m o n o g r a m  M i s t r z o s t w  
 

09:20 – 09:45 rejestracja ekip, przygotowanie do zawodów, rozgrzewka ogólnorozwojowa zawodników na pływalni 

10:00 uroczyste otwarcie Mistrzostw (pływalnia, basen sportowy) 

09:50 odprawa trenerów (WOPR-ówka przy sportowym basenie) 

10:15 – 12:45 starty indywidualne i dekoracja medalowa zawodników 

 

1. Szkoła Podstawowa GRUPA A 

● dziewczęta – eliminacje  

● chłopcy – eliminacje 

 

● Szkoła Podstawowa Grupa B 

● dziewczęta – eliminacje 

● chłopcy – eliminacje 

 

2. Szkoła Podstawowa GRUPA A 

● dziewczęta – półfinały  

● chłopcy – półfinały 

 

● Szkoła Podstawowa GRUPA B 

● dziewczęta – półfinały 

● chłopcy – półfinały 

 

3. Szkoła Podstawowa GRUPA A 

● dziewczęta – finały  

● chłopcy – finały 

+ dekoracja medalowa zawodników 

 

● Szkoła Podstawowa GRUPA B 

● dziewczęta – finały  

● chłopcy – finały 

+ dekoracja medalowa zawodników 

 

4. Szkoła Podstawowa GRUPA C 

● dziewczęta – eliminacje  

● chłopcy – eliminacje 

 

● Szkoła Przysposabiająca do Pracy Grupa D 

● dziewczęta – eliminacje 

● chłopcy – eliminacje  

 

 

 

5. Szkoła Podstawowa GRUPA C 

● dziewczęta – półfinały  

● chłopcy – półfinały 

 

● Szkoła Przysposabiająca do Pracy Grupa D 

● dziewczęta – półfinały 

● chłopcy – półfinały 

 

6. Szkoła Podstawowa GRUPA C 

● dziewczęta – finały  

● chłopcy – finały 

+ dekoracja medalowa zawodników 

 

● Szkoła Przysposabiająca do Pracy Grupa D 

● dziewczęta – finały  

● chłopcy – finały 

+ dekoracja medalowa zawodników 

 

7. Branżowa Szkoła I stopnia GRUPA E 

• dziewczęta – eliminacje 

• chłopcy – eliminacje 

 

8. Branżowa Szkoła I stopnia GRUPA E 

• dziewczęta – półfinały 

• chłopcy – półfinały 

 

9. Branżowa Szkoła I stopnia GRUPA E 

• dziewczęta – finały 

• chłopcy – finały 

 

+ dekoracja medalowa zawodników 

  

 

10:00 – 12:30 słodki poczęstunek i ciepły posiłek, o czasie jego spożycia decyduje doradca ekipy  

13:00 – 13:30 praca komisji sędziowskiej, by wyłoniła zwycięską szkołę  

12.10 – 12.30 sztafeta 4x25m styl dowolny 

                        + dekoracja medalowa  

13:30 dekoracja pucharowa szkół (pływalnia)  

14:00 ceremonia zamknięcia Mistrzostw 

 

PS. Harmonogram może ulec zmianie 



Załącznik 1 

KARTA INFORMACYJNA 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA  

W V MISTRZOSTWACH ŚLĄSKA SZKÓŁ SPECJALNYCH W PŁYWANIU  

O PUCHAR STAROSTY TARNOGÓRSKIEGO 

TARNOWSKIE GÓRY 27.02.2020 r. 

 

Nazwisko i imię zawodnika: …………………………………………………………………………………………………… 

 

Konkurencja (grupa startowa) – wstaw znak x we właściwym dla zawodnika miejscu w poniższej tabeli: 

 

 

 
 

Szkoła 

Podstawowa 

niepełnosprawność 

intelektualna  

w stopniu lekkim 

(GRUPA A) 

 

Szkoła 

Podstawowa  

niepełnosprawność 

intelektualna  

w stopniu lekkim 

(GRUPA B) 

Szkoła 

Podstawowa  

niepełnosprawność 

intelektualna  

w stopniu 

umiarkowanym/ 

znacznym  

(GRUPA C) 

 

Szkoła 

Przysposabiająca 

do Pracy  

 

(GRUPA D) 

 

Branżowa 

Szkoła  

I stopnia 

 

(GRUPA E) 

 

Absolwent  

startuje  

w 

sztafecie 

4x25m 

(OPEN) 

Dziewczęta  klasa: klasa:     

Chłopcy  klasa: klasa:     

 

CZĘŚĆ DO WYPEŁNIENIA PRZEZ RODZICA/ OPIEKUNA PRAWEGO ZAWODNIKA: 

A. 

  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 

w V Mistrzostwach Śląska Szkół Specjalnych w Pływaniu o Puchar Starosty Tarnogórskiego w stylu dowolnym na dystansie 

25m. 

Oświadczam jednocześnie, że moje dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do startu w zawodach                

w pływaniu. Zapoznała/em się z regulaminem zawodów w pływaniu.  

 

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

                   (data)                                                     (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

 

B.     ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 

w roli zawodnika startującego w V Międzyszkolnych Mistrzostwach Śląska Szkół Specjalnych w Pływaniu o Puchar Starosty 

Tarnogórskiego i zezwalam organizatorowi zawodów oraz sponsorom nagród (tak w czasie trwania zawodów, jak i w ramach 

realizacji nagrody) na używanie podobizny, nazwiska, głosu, słów w telewizji, radio, prasie i innych środkach masowego 

przekazu i w każdej innej formie stosowanej w celach reklamy  i promocji przedmiotowej imprezy przez moje dziecko.  

 

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

                   (data)                                                     (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 



Załącznik 2 

CZĘŚĆ DO WYPEŁNIENIA PRZEZ SZKOŁĘ ZAGŁASZAJĄCĄ ZAWODNIKA: 

 

Nazwa i adres szkoły (pieczęć):   

    …………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko trenera:   …………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko opiekuna:   …………………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy:   …………………………………………………………………………………………………… 

Liczba zgłoszonych uczniów:         …………………………., w tym  ………………..…… uczennic i ………….……….uczniów. 

 

 

 

 

Imienna lista zawodników szkoły: ………………………………………………………………………………………. 

na  

V Międzyszkolne Mistrzostwa Śląska w Pływaniu o Puchar Starosty Tarnogórskiego 

Park Wodny w Tarnowskich Górach, 27 lutego 2020 r. 

 

Lp. Nazwa szkoły      Imię i nazwisko zawodnika 

Typ szkoły 

(SP, SPP, 

BSIs) 

Startujemy  

w sztafecie 

Tak/Nie 
Uwagi 

1.  
     

2.  
     

3.  
     

4.  
     

5.  
     

6.  
     

7.  
     

8.  
     

9.  
     

10.  
     

 

 

                  Data:             podpis opiekuna/trenera:                    podpis, pieczęć Dyrektora Szkoły: 

 

 

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


