
 
 

Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

w Piotrkowie Trybunalskim 

 

REGULAMIN IV FAMILIADY PŁYWACKIEJ  

Piotrków Trybunalski 
09 czerwca 2018 roku 

  
 

Cel i główne założenia organizacji i przeprowadzenia Familiady Pływackiej 

 Celem przeprowadzenia Familiady Pływackiej, zwanej dalej również zawodami, jest 

popularyzacja rodzinnego pływania, aktywnego spędzania czasu oraz bezpiecznego uczestnictwa  

w korzystaniu  z uroków sportów wodnych, rekreacji i wypoczynku związanego z wodą. 

 Ideą przewodnią Familiady jest udział w niej rodzin i prowadzenie klasyfikacji rodzinnej. 

Organizator przewiduje możliwość startu rodzin bez ograniczania ich składu osobowego - ilościowego  

i pokoleniowego, przy założeniu że rodzinę stanowią dzieci, ich rodzice dziadkowie a nawet kolejne 

pokolenia i osoby bezpośrednio z nimi spokrewnione. Klasyfikacja rodzinna prowadzona będzie  

z podziałem na kategorie, które utworzone zostaną w zależności od składu zgłoszonych rodzin. 

 Każdy z uczestników Familiady startować będzie indywidualnie na przewidzianym dla niego,  

w zależności od wieku i płci dystansie, 50 lub 25 m stylem dowolnym. 

Wyniki indywidualne startujących uczestników zaliczane będą do klasyfikacji indywidualnej, 

prowadzonej w poszczególnych grupach wiekowych i kategoriach uwzględniających płeć (podział na 

kobiety/dziewczynki i mężczyzn/chłopców), zgodnie ze szczegółowym wykazem zamieszczonym  

w dalszej części regulaminu. 

 Jednocześnie uzyskany wynik w starcie indywidualnym, będzie zaliczany do prowadzonej 

klasyfikacji rodzinnej, w poszczególnych kategoriach utworzonych dla startujących rodzin. Tym 

samym nie będzie osobnych startów członków danej rodziny w klasyfikacji rodzinnej, która 

utworzona zostanie tylko na podstawie uzyskanych wyników startów indywidualnych członków danej 

rodziny.  

Zastrzeżenie to nie dotyczy startu w sztafecie rodzinnej (rozgrywanej jako osobny start zgłoszonych 

do niej rodzin), nazwanej "Familijne pływackie 4x100 m+, na 100-lecie niepodległości Polski". 

Będzie to dodatkowa konkurencja IV Familiady, przeprowadzona dla podkreślenia wyjątkowości 

przypadającego w roku 2018, jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.  

Zasady przeprowadzenia sztafety "Familijne pływackie 4x100 m+, na 100-lecie niepodległości 

Polski" zamieszczone są w dalszej części regulaminu.    

Organizator dopuszcza również, tylko indywidualny start w zawodach i klasyfikowanie w takim 

wypadku tylko w danej kategorii indywidualnej - jeśli nie jest możliwy start w gronie członków 

rodziny.   

 

 

1. ORGANIZATOR: 
Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Piotrkowie Trybunalskim, 

przy  współudziale Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim, 

2. TERMIN :  09.06.2018 roku. 

3. MIEJSCE: kryta pływalnia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim,  

ul. Belzacka 106.  

4. UCZESTNICTWO: prawo startu w Familiadzie mają mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego  

i powiatu piotrkowskiego, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie. 



 

4.1. Wymagania formalne: 

- z uwagi na amatorski charakter Familiady, nie mają w niej prawa startu zawodnicy 

posiadający aktualną licencję PZP, 

- ZGŁASZAJĄCYM jest osoba pełnoletnia - członek zgłaszanej rodziny. 

 w przypadku startu indywidualnego osoby pełnoletniej Zgłaszającym jest sam 

uczestnik,  

 w przypadku indywidualnych zgłoszeń osób niepełnoletnich – Zgłaszającym jest 

opiekun prawny, 

 Zgłaszający nie musi startować w zawodach ale jeśli staruje, poza poświadczeniem 

własnoręcznym podpisem złożonym na druku "Zgłoszenia", musi być wpisany 

również jako uczestnik zgłoszony do udziału w Familiadzie (patrz druk "Zgłoszenia"), 

- Zgłaszający w złożonym oświadczeniu, którego wzór stanowi integralną część "Zgłoszenia" 

do udziału w Familiadzie, poświadcza własnoręcznym podpisem, , że zgłoszeni przez niego 

do udziału w familiadzie: 

 zapoznani zostali przez Zgłaszającego z niniejszym regulaminem, 

 nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych, do udziału w zawodach pływackich, 

 pełnoletni uczestnicy zawodów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność, 

 osoby niepełnoletnie  biorą w nich udział na wyłączną  odpowiedzialność i za zgodą 

opiekunów prawnych, 

 wyrazili zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zawartych  

w Zgłoszeniu, w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Familiady. 

- Organizator zawodów nie zapewnia ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych 

wypadków z tytułu udziału w zawodach. 

4.2. W Familiadzie biorą udział: 

- rodziny; nieograniczane co do ilościowego składu osobowego i pokoleniowego, przy 

założeniu że rodzinę stanowią dzieci, ich rodzice, dziadkowie a nawet kolejne pokolenia  

i osoby bezpośrednio z nimi spokrewnione. Zgłoszenie startu rodzinnego jest jednocześnie 

zgłoszeniem poszczególnych członków rodziny do startu indywidualnego w odpowiednich 

kategoriach z podziałem na płeć i grupach wiekowych.   

- osoby indywidualne; zarówno dzieci jak i osoby dorosłe, które nie zostały zgłoszone do 

startu rodzinnego a jedynie startują jako osoby indywidualne.  

4.3. Udział w Familiadzie jest bezpłatny.  

5. KLASYFIKACJA 

- klasyfikacja indywidualna - prowadzona będzie w poszczególnych rocznikach lub 

przedziałach wiekowych (decyduje rok urodzenia) określonych niżej w pkt. 7. z podziałem na 

kategorie uwzględniające płeć uczestników.  

Do startów indywidualnych zawodnicy kwalifikowani (zapisywani) będą na podstawie 

zgłoszeń indywidualnych bądź rodzinnych (patrz druk Zgłoszenia do Familiady). 

Tym samym zgłoszenie zawodnika do startu jako członka rodziny (zgłoszenie rodzinne) jest 

jednocześnie zgłoszeniem danego członka rodziny do startu indywidualnego - w odpowiednim 

dla niego roczniku lub przedziale wiekowym i kategorii (uwzględniającej płeć).  

Uwaga!!! 

Wynik indywidualny osiągnięty przez zawodnika w jego indywidualnym starcie będzie 

podstawą sklasyfikowania go (co oczywiste) w klasyfikacji indywidualnej (w danym roczniku 

lub przedziale wiekowym i kategorii uwzględniającej płeć). 

 Jednocześnie jeśli zawodnik zgłoszony został jako członek rodziny, uzyskany przez niego 

wynik w starcie indywidualnym (po przeliczeniu na punkty), zaliczany będzie również do 

klasyfikacji rodzinnej, w kategorii, do której dana rodzina została zaliczona. 

- klasyfikacja rodzinna - prowadzona będzie w poszczególnych kategoriach rodzin, które 

utworzone zostaną w zależności od składu zgłoszonych do startu rodzin. 



Nie ma ograniczeń co do ilościowego i pokoleniowego składu startujących rodzin.  

Możliwy więc jest start rodziców wraz z dziećmi, dziadków z wnukami, rodzeństw, rodzin 

kilkupokoleniowych i osób bezpośrednio z nimi spokrewnionych. 

Na wynik rodziny, stanowiący podstawę do klasyfikacji w danej kategorii startujących 

rodzin, będą składały się wyniki poszczególnych jej członków uzyskane w startach 

indywidualnych, przeliczone na punkty.  

Nie będzie osobnych startów rodzin jako zespołów - z zastrzeżeniem startu rodziny w sztafecie 

" Familijne pływackie 4x100 m+, na 100 lecie niepodległości Polski ", w której klasyfikacja 

prowadzona jest niezależnie od klasyfikacji rodzinnej. 

- konkurencja specjalna IV Familiady - SZTAFETA RODZINNA - "Familijne pływackie 

4x100 m+, na 100-lecie niepodległości Polski", przeprowadzona zostanie jako osobny start 

zgłoszonych do startu rodzin. 

Konkurencja ta przeprowadzona zostanie dla podkreślenia wyjątkowości przypadającego w 

roku 2018 jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.  

5.1 Zasady przeprowadzenia Sztafety Rodzinnej "Familijne pływackie 4x100 m+, na 100-

lecie niepodległości Polski", zwanej dalej w skrócie sztafetą. 

a) sztafeta będzie polegała na naprzemiennym przepłynięciu, przez startujących członków 

poszczególnych rodzin, czterech 100 m odcinków sztafety o łącznym dystansie 400 m. 

Dodatkowym elementem (odcinkiem) sztafety - jej "+" jest (po pokonaniu jej dystansu 

pływackiego), holowanie w kole ratowniczym na dystansie 50 m., jednego z członków 

rodziny symulującego osobę zagrożoną utonięciem, 

b) w sztafecie, z uwagi na jej oprócz sportowego, rekreacyjny i zabawowy charakter, 

możliwy jest (choć oczywiście nieobowiązkowy) udział najmłodszych członków rodzin, 

nawet nie posiadających jeszcze umiejętności samodzielnego pływania (w odróżnieniu od 

startów indywidualnych i klasyfikacji rodzinnej gdzie obowiązuje umiejętność 

samodzielnego pokonania dystansu obowiązującego w danej kategorii), którzy z udziałem 

sprzętu ratowniczego jakim jest koło ratownicze, będą holowani na tym dodatkowym 

dystansie sztafety wynoszącym 50 m., przez członków rodziny pokonujących wcześniej 

dystans pływacki sztafety (4x 100 m), 

c) o tym kto będzie osobą holowaną decyduje zgłaszający rodzinę do startu w sztafecie, przy 

czym osoba holowana, na wzór ratowniczy, musi znajdować się w kole opierając się na 

nim ramionami, 

d) osoba holowana, wraz ze wszystkimi osobami, startującymi na trzech pierwszych 

zmianach sztafety wchodzi do wody, po rozpoczęciu płynięcia ostatnich 50 m przez osobę 

startującą na czwartym odcinku sztafety; 

- koło z holowanym pozostaje w kontakcie ze ścianą basenu, pozostali członkowie sztafety 

(oprócz pokonującego ostatni jej odcinek), pozostają w kontakcie z kołem, w którym 

znajduje się holowany, 

- rozpoczęcie holowania następuje po dotknięciu koła, w którym znajduje się holowany, 

przez osobę kończącą czwarty 100 m odcinek sztafety,       

e) holowanie osoby znajdującej się w kole jest dowolne (co do sposobu jego wykonania i 

ilości osób jednocześnie holujących) i decyduje o tym startująca rodzina, z zastrzeżeniem 

że: 

- wszyscy startujący na poszczególnych odcinkach sztafety pokonają ostatni 50 m jej 

odcinek holując osobę w kole (osobę zagrożoną utonięciem) lub przepłyną go stanowiąc 

asekurację dla osoby holowanej, 

f) czas sztafety mierzony jest od startu pierwszego zawodnika do momentu gdy koło z 

holowanym dotknie ściany pływalni po pokonaniu 50-cio metrowego odcinka holowania, z 

zastrzeżeniem jednak, że; 

- wszyscy uczestnicy sztafety pokonają jej ostatni 50-cio metrowy odcinek (muszą 

zakończyć ten dystans dotknięciem ściany pływalni) nawet jeśli wcześniej czas 

pokonywania sztafety został już wyłączony bo koło z holowanym dotknęło już ściany 

pływalni, 



- niepokonanie 50-cio m dystansu holowania, przez któregoś z członków sztafety lub 

nieukończenie holowania w czasie 4 min. od momentu jego rozpoczęcia, spowoduje 

dyskwalifikację sztafety,    

g) prawo startu w sztafecie mają zgłoszone rodziny, przy czym: 

- minimalny skład rodziny stanowią 2 osoby pływające, pokonujące naprzemiennie 

dystans 100 m oraz trzeci członek rodziny (może to być nawet osoba nie posiadająca 

umiejętności pływania (np. dziecko) lub oczywiście nawet osoba dorosła posiadająca 

umiejętność pływania, jednak nie pokonująca samodzielnie 100 m odcinka sztafety a 

jedynie będzie ona holowana  w kole ratowniczym na odcinku 50 m, przez członków 

sztafety pokonujących jej dystans. 

- maksymalny skład rodziny  stanowią 4 osoby pływające, pokonujące naprzemiennie 

dystans 100 m oraz piąty członek rodziny wchodzący w jej skład jako jedynie osoba 

holowana na dystansie 50 m - analogicznie jak stanowi opis zamieszczony w tirecie wyżej,    

- w sztafecie rodzinnej mogą wziąć udział członkowie rodziny w składzie mniejszym niż 

ilość jej członków zgłoszonych do klasyfikacji rodzinnej, z zastrzeżeniem jej minimalnego 

składu wynoszącego 2 osoby pokonujące dystans sztafety i jedna holowana.   

h) zgłoszenie rodziny do startu w sztafecie następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji 

na druku "Zgłoszenia" do udziału w Familiadzie, stanowiącym załącznik do niniejszego 

Regulaminu Familiady,     

i) W przypadku holowania dzieci nieposiadających umiejętności samodzielnego 

pływania ich wiek nie jest uwzględniany przy ustalaniu najmłodszego uczestnika 

Familiady, którym może być uznane tylko dziecko, które samodzielnie pokonało 

dystans minimum 25 m, startując w swojej grupie wiekowej i kategorii wynikającej z 

płci.     
j) podczas Familiady, z uwagi na ograniczone możliwości czasowe, zostaną przeprowadzone 

maksymalnie dwa biegi sztafetowe w dwóch osobnych seriach, po maksymalnie sześć 

startujących rodzin w każdej serii, a o zwycięstwie w sztafecie zadecyduje najkrótszy czas 

jej pokonania, bez względu na ilościowy skład rodziny (poza wymaganym regulaminowo) 

i wiek startujących jej członków.  

- lista zgłaszanych do startu sztafet zostanie zamknięta z chwilą zgłoszenia się 12-stej 

rodziny. O kolejności zgłoszeń decyduje termin (dd, mm, rrrr, godz., min, sek.) 

dokonania zgłoszenia drogą elektroniczną, 

k) zwycięska rodzina startująca w sztafecie "Familijne pływackie 4x100 m+, na 100-lecie 

niepodległości Polski" uhonorowana zostanie okolicznościowym pucharem 

ufundowanym przez Prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego.     

6. ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W FAMILIADZIE: 

 ZGŁOSZENIE uczestników do udziału w Familiadzie, należy przesłać do dnia 07.06.2018 r. 

na załączonym wzorze "Zgłoszenia" do udziału w Familiadzie (Załącznik do Regulaminu 

Familiady) wyłącznie w formie elektronicznej (scan oryginalnego wypełnionego 

Zgłoszenia) na adres e-mail: familiadaswim@onet.pl 

 W dniu zawodów Zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

 Na adres e-mail, z którego wysłano scan Zgłoszenia będzie wysyłane potwierdzenie  

o przyjęciu zgłoszonych uczestników do zawodów. 

 W przypadku wysłania Zgłoszenia i nie otrzymania w ciągu 24 godz. jego potwierdzenia, 

należy interweniować w tej sprawie telefonicznie u przyjmującego zgłoszenia - kol. Andrzeja 

Tomickiego, tel. 509 513 744 

 Nie jest wymagane składanie oryginału Zgłoszenia przesłanego wcześniej drogą 

elektroniczną  w dniu zawodów. 

 Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą uwzględniane. 

 W przypadku zmian personalnych, w sytuacji przesłanych już zgłoszeń uczestników, zmiany 

należy przesłać wypełniając ponownie druk Zgłoszenia z adnotacją "Zmiana" dopisaną przy 
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dacie zgłoszenia. Wypełnione Zgłoszenie/Zmiana należy przesłać jak wyżej, na adres e-mail 

familiadaswim@onet.pl  do dnia 08.06.2018 roku, do godz. 18.00.  

 Regulamin Familiady oraz formularz "ZGŁOSZENIA" do udziału w Familiadzie możliwy 

jest do pobrania ze strony www.woprpiotrkow.pl   - zakładka Sport. 

 Ponadto wydruki formularzy "ZGŁOSZENIA" do udziału w Familiadzie możliwe są do 

pobrania w kasach krytych pływalni mieszczących się przy ul. Próchnika 8 i Belzackiej 106  

w Piotrkowie Trybunalskim.   

 

 

7. STARTY INDYWIDUALNE  

7.1. Zasady ogólne kwalifikowania zgłoszonych do startów indywidualnych ;  

 o zaliczeniu do danego rocznika lub przedziału wiekowego (wyszczególnionych niżej w 

ppkt.7.2.) decyduje rok urodzenia uczestnika, 

 w każdym roczniku i przedziale wiekowym startujących, prowadzona będzie osobna 

klasyfikacja startujących uczestników w  dwóch kategoriach  wynikających z podziału na 

płeć (odpowiednio dziewczęta/kobiety i chłopcy/mężczyźni), 

 z przyczyn organizacyjnych, dla ułatwienia sprawnego przebiegu Familiady, startujący w 

poszczególnych rocznikach lub przedziałach wiekowych (z uwzględnieniem kategorii 

wynikającej z płci),  podzieleni zostali na GRUPY WIEKOWE:  

 

7.2. GRUPY WIEKOWE startujących - z podziałem na roczniki lub przedziały wiekowe (z 

uwzględnieniem kategorii wynikającej z płci), w których prowadzona będzie klasyfikacja 

indywidualna: 

7.2.1  DZIECI najmłodsze (płyną na dystansie 25 m stylem dowolnym) - w wieku:  

 5-ciu lat (i młodsi)        - tj. urodzeni w roku 2013 i młodsi  

 6-ciu lat              - tj. urodzeni w roku 2012 

 7-miu lat             - tj. urodzeni w roku 2011 

(3 roczniki - 6 kategorii) 

7.2.2  DZIECI młodsze (płyną na dystansie 25 m stylem dowolnym) - w wieku: 

 8-miu lat      - tj. urodzeni w roku 2010 (w starym systemie szkolnym I klasa) 

 9-ciu lat       - tj. urodzeni w roku 2009 

 10-ciu lat     - tj. urodzeni w roku 2008 

(3 roczniki - 6 kategorii) 

7.2.3.  DZIECI starsze (płyną na dystansie 50 m stylem dowolnym) - w wieku: 

 11-stu lat     - tj. urodzeni w roku 2007 

 12-stu lat     - tj. urodzeni w roku 2006 

 13-stu lat     - tj. urodzeni w roku 2005 

 14-stu lat     - tj. urodzeni w roku 2004 

(4 roczniki - 8 kategorii) 

7.2.4.  Młodzież gimnazjalna (płyną na dystansie 50 m stylem dowolnym) - którą stanowi młodzież 

w wieku: 

 15 do 16 lat     - tj. urodzeni w latach 2002 do 2003 

(1przedział wiekowy - 2 kategorie) 

7.2.5.  Młodzież szkół średnich (płyną na dystansie 50 m stylem dowolnym) - którą stanowi młodzież 

w wieku: 

 17 do 19 lat     - tj. urodzeni w latach 1999 do 2001 
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(1przedział wiekowy - 2 kategorie) 

7.2.6.  SEMI SENIOR (płyną na dystansie 50 m stylem dowolnym) - którą stanowią osoby w wieku: 

 20 do 35 lat    - tj. urodzeni w latach od 1998 r. do 1983 r. 

(1przedział wiekowy - 2 kategorie) 

7.2.7.  SENIOR (płyną na dystansie 50 m stylem dowolnym) - którą stanowią osoby w wieku: 

 36 do 45 lat    - tj. urodzeni w latach od 1973 r. do 1982 r. 

(1przedział wiekowy - 2 kategorie) 

7.2.8.  SUPER SENIOR - 1grupa wiekowa, którą stanowią: 

- MĘŻCZYŹNI w wieku; 

 46 lat i starsi     

- tj. urodzeni w roku 1972 i starsi (płyną na dystansie 50 m stylem dowolnym), 

(1przedział wiekowy - 1 kategoria) 

 

- KOBIETY w wieku; 

 46 lat i starsze  

- tj. urodzone w roku 1972 i starsze (płyną na dystansie 25 m stylem dowolnym) 

(1przedział wiekowy - 1 kategoria) 

7.3. Dystanse na których będą rozgrywane zawody: 

 w każdym roczniku i przedziałach wiekowych (w tym również rocznikach zaliczanych do 

grupy Dzieci najmłodszych) obowiązuje samodzielne przepłynięcie dystansu stylem 

dowolnym, 

 dzieci, w rocznikach zaliczanych do grupy "Dzieci najmłodszych" i "Dzieci młodszych" oraz 

kobiety grupie "Super Senior", startują na dystansie 25 m (jedna długość pływalni), 

  starty w pozostałych rocznikach i przedziałach wiekowych, odbywać się będą na dystansie 

50 m (dwie długości pływalni). 

 

 

8. PRZEPISY TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE: 

 Start w poszczególnych grupach i kategoriach będzie odbywał się indywidualnie.  

O zajętym miejscu decyduje uzyskany czas. Pomiar czasu dokonywany będzie ręcznie  

z odczytem z dokładnością do 1/100 sek.. 

 Starty odbywać się będą na sześciu torach seriami na czas; serie zostaną utworzone na 

podstawie czasów podanych w Zgłoszeniu do Familiady. Przy braku czasu podanego  

w "Zgłoszeniu" zawodnicy startują w pierwszych, najsłabszych seriach.  

 Zawodnik (uczestnik) startuje tylko jeden raz a uzyskany wynik zaliczany jest do 

klasyfikacji indywidualnej w danym roczniku lub przedziale wiekowym oraz kategorii 

wynikającej z płci. Uzyskany wynik w starcie indywidualnym automatycznie zaliczany 

jest do klasyfikacji rodzinnej. 

Uwaga. 

Jak wynika z zapisu wyżej klasyfikacja rodzinna prowadzona jest na podstawie wyników 

uzyskanych w startach indywidualnych członków danej rodziny, tym samym dla utworzenia tej 

klasyfikacji nie będą rozgrywane dodatkowe starty członków poszczególnych rodzin.  

 W przypadku uzyskania takiego samego czasu przez dwóch lub więcej zawodników, wyżej 

klasyfikowany jest zawodnik młodszy (decyduje rok, miesiąc i dzień urodzenia), przy braku 

rozstrzygnięcia w dalszej kolejności decyduje niższy wzrost a w ostateczności dodatkowy 

start zawodników.   

 W przypadku minimalnego falstartu, popełnionego przez któregoś z zawodników  

i nieprzerwania biegu przez sędziów, na zawodnika który popełnił falstart, będzie nakładana 

kara w wymiarze 2 sek. doliczanych do uzyskanego wyniku. 



Tym samym oznacza to, że generalnie biegi nie będą powtarzane i w przypadku 

falstartu któregoś z zawodników, wszyscy uczestnicy startujący w danej serii (biegu) 

muszą kontynuować swój start, zgodnie z sygnałem sędziego startowego (nie interesuje 

ich popełniony w ich ocenie falstart innego zawodnika). O popełnieniu falstartu przez 

któregoś z zawodników decydują sędziowie, nakładając punkty karne po zakończeniu danego 

biegu. 

Powyższe ustalenie dotyczy minimalnego falstartu zawodnika w sytuacji gdy pozostali 

zawodnicy wystartowali na sygnał sędziego i kontynuują pokonywanie swojego dystansu.  

W przypadku ewidentnego falstartu powodującego dezorientację innych startujących, sędzia 

starter ma prawo zarządzić powtórny start w danym biegu a na zawodnika który popełnił 

falstart w zatrzymanym biegu nakładana jest kara również w wymiarze 2 sek.  

Jeśli ten sam zawodnik w powtórzonym biegu i ewentualnie kolejnych powtarzanych, 

popełnia ponowny ewidentny falstart, nakładana jest na niego kara w wymiarze 10 sek. i bieg 

(biegi) są powtarzane. Po trzecim takim falstarcie zawodnik jest dyskwalifikowany i kolejny 

bieg puszczany jest bez niego.   

 Zawodnicy mogą rozpoczynać start od skoku do wody  ze słupka, z brzegu lub ze startu  

z wody. Przy starcie z wody zawodnik musi mieć kontakt ze ścianą pływalni dowolną częścią 

ciała do momentu sygnału startowego. 

 W przypadku mniejszej niż możliwości organizacyjne liczby zgłoszonych uczestników, 

organizatorzy zastrzegają sobie prawo rozegrania: 

a) w wybranych rocznikach lub przedziałach wiekowych, biegów finałowych, z 

uczestnictwem do 6-ciu zawodników. 

W takim przypadku: 

- uczestnicy zawodów będą o tym powiadomieni w dniu zwodów, przed ich rozpoczęciem 

- zawodnikom startującym w finale do punktacji rodzinnej będą zaliczane, wyniki (punkty) 

uzyskane w biegach finałowych. 

b) sztafet rodzinnych, na dystansie 4 x 25. W sztafecie wystartować muszą minimum trzy 

osoby z rodziny (jeśli nie ma zgłoszonych minimum 4 członków rodziny do startu 

rodzinnego). W sytuacji startu w sztafecie rodziny w 3 osobowym składzie, dwukrotnie 

dystans 25 m pokonać musi najmłodszy uczestnik rodzinnej sztafety, przy czym nie może 

on płynąć dwóch odcinków 25 m bezpośrednio po sobie. 

Wynik ewentualnie przeprowadzonych sztafet rodzinnych nie będzie brany pod uwagę  

w ustalaniu wyników w klasyfikacji rodzinnej prowadzonej podczas zawodów.  

 Listy startowe będą wywieszone w ogólnie dostępnych miejscach na pływalni, w dniu 

zawodów, bezpośrednio przed ich rozpoczęciem. 

 O wieku decyduje rok urodzenia. 

 Starty rozpoczną się od najmłodszych dziewcząt i będą prowadzone naprzemiennie  

z chłopcami/mężczyzn, w kolejnych rocznikach i przedziałach wiekowych aż do startu kobiet 

w kategorii Super Senior. 

 Niepełnoletni uczestnicy Familiady podczas jej trwania muszą pozostawać pod opieką osób 

dorosłych. 

 Dzieci urodzone w roku 2008 i młodsze przyprowadza na start i po rozegraniu biegu 

odbiera osoba dorosła (opiekun). 

 W przypadku klasyfikacji rodzinnej kategorie klasyfikowanych rodzin, utworzone zostaną po 

otrzymaniu zgłoszeń. Przewiduje się prowadzenie oddzielnej klasyfikacji i nagradzania 

pucharami rodzin dwu, trzy, cztero, pięcio, sześcio i więcej osobowych bez uwzględniania 

wieku i płci członków tak klasyfikowanych rodzin.  

 Do klasyfikacji rodzinnej (w każdej z utworzonych kategorii) zaliczane będą wyniki 

indywidualne uzyskane przez członków danej rodziny w startach indywidualnych przeliczone 

na punkty. 

Punkty będą przeliczane w ten sposób, że za pierwsze miejsce zajęte w każdej kategorii 

indywidualnej będzie przyznawane 100 pkt., a za każde następne miejsce kolejno  

o jeden punkt mniej.  



Jeśli w danej kategorii indywidualnej zostanie sklasyfikowanych więcej niż 100 zawodników 

zawodnicy zajmujący miejsca od setnego i kolejne dostają wszyscy po 1 pkt. do klasyfikacji 

rodzinnej. 

 Organizator zapewnia obsługę techniczną i zabezpieczenie medyczne zawodów. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas zawodów. 

 W sprawach nie uregulowanych regulaminem rozstrzyga przedstawiciel wyznaczony przez 

Organizatora.  

9. NAGRADZANIE: 

o w startach indywidualnych, medale i dyplomy wręczane będą za pierwsze 3 miejsca w 

każdym z utworzonych roczników i przedziałów wiekowych, 

o każdy uczestnik Familiady Pływackiej otrzyma dyplom za udział w niej a dzieci dodatkowo 

"słodkie" upominki. 

o w klasyfikacji rodzinnej wręczane będą dyplomy za trzy pierwsze miejsca w każdej  

z utworzonych kategorii oraz puchary dla: 

- najlepszych rodzin (decyduje wynik punktowy za starty indywidualne członków danej 

rodziny) w każdej z utworzonych kategorii w klasyfikacji rodzinnej tj.; rodzin dwu, trzy, 

cztero, pięcio, sześcio i więcej osobowych, bez uwzględniania wieku i płci członków tak 

klasyfikowanych rodzin.  

-  najliczniejszej startującej rodziny, 

Przy takim samym liczbowym składzie rodziny, puchar przyznany będzie rodzinie  

o większej liczbie pokoleń ją reprezentujących i kolejno: większej ilości reprezentantek 

płci żeńskiej w jej składzie, większej ilości dzieci (które nie ukończyły rocznikiem 18-stu lat), 

mającej w składzie młodszego reprezentanta (decyduje rok, miesiąc i dzień urodzenia), lepszy 

wynik czasowy najstarszego reprezentanta startującego w składzie rodziny, uzyskała lepszy 

bezwzględny wynik punktowy.    

o przewiduje się przyznanie pucharów w klasyfikacji indywidualnej dla najstarszych  

i najmłodszych uczestników Familiady w odpowiednio grupie kobiet i dziewcząt oraz 

mężczyzn i chłopców (decyduje rok, miesiąc i dzień urodzenia, a jeśli to kryterium nie 

rozstrzygnie, decyduje lepszy wynik w starcie indywidualnym przeliczony na punkty wg 

zasad jak do klasyfikacji rodzinnej).    

o organizator zastrzega sobie prawo przyznania pucharów i nagród pozaregulaminowych wg 

przez siebie ustalonych kryteriów (zarówno w kategoriach indywidualnych jak  

i rodzinnych).  

o ceremonia uroczystego zakończenia startów w kategoriach indywidualnych, tj.; 

dekoracja zwycięzców w konkurencjach indywidualnych, wręczanie dyplomów, medali, 

pucharów, drobnych upominków i losowanie nagród  wśród uczestników startujących w 

poszczególnych grupach wiekowych, następować będzie w trakcie rozgrywania zawodów, 

po zakończeniu startów w poszczególnych blokach startowych. 

10. Harmonogram przebiegu ceremonii uroczystego zakończenia startów indywidualnych 

przeprowadzanych po zakończeniu startów w poszczególnych blokach startowych: 

 Blok I - starty Dzieci najmłodszych i Dzieci młodszych, 

 po zakończeniu startu tych dwóch grup wiekowych nastąpi ceremonia uroczystego 

zakończenia startów w grupie Dzieci najmłodszych (kolejno wszystkie roczniki osobno 

w kategorii dziewcząt i chłopców),  

 Blok II - starty Dzieci starszych, 

 po zakończeniu startu tej grupie wiekowej nastąpi ceremonia uroczystego zakończenia 

startów w grupie Dzieci młodszych, 

 Blok III - starty Młodzieży gimnazjalnej, 

 po zakończeniu startu tej grupie wiekowej nastąpi ceremonia uroczystego zakończenia 

startów w grupie Dzieci starszych  

 Blok IV - starty Młodzieży szkół średnich, 



 po zakończeniu startu tej grupie wiekowej nastąpi ceremonia uroczystego zakończenia 

startów w grupie Młodzieży gimnazjalnej, 

 Blok V - starty w grupie SEMI SENIOR, 

 po zakończeniu startu tej grupie wiekowej nastąpi ceremonia uroczystego zakończenia 

startów w grupie Młodzieży szkół średnich, 

 Blok VI  - starty w grupie SENIOR, 

 po zakończeniu startu tej grupie wiekowej nastąpi ceremonia uroczystego zakończenia 

startów w grupie SEMI SENIOR, 

 Blok VII - starty w grupie SUPER SENIOR - (rozpoczynają start mężczyźni na 

dystansie 50 m, a po nich strują kobiety na dystansie 25 m), 

 bezpośrednio po zakończeniu startów w tym bloku, nastąpi ceremonia uroczystego 

zakończenia startów w grupie SENIOR  

a następnie, bez zbędnej zwłoki; 

 ceremonia uroczystego zakończenia startów w grupie SUPER SENIOR. 

 Blok VIII - starty rodzin w sztafecie "Familijne pływackie 4x100 m +, na 100-lecie 

niepodległości Polski" 

o wręczanie pucharów i dyplomów w klasyfikacjach startujących rodzin oraz 

najmłodszych i najstarszych uczestników Familiady, nastąpi po zakończeniu startów 

indywidualnych wszystkich zawodników, oraz po przeprowadzeniu sztafety " Familijne 

pływackie 4x100 m +, na 100-lecie niepodległości Polski ", podczas uroczystego 

zakończenia Familiady Pływackiej. 

 
 W przypadku potrzeby uzyskania  dodatkowych informacji, wyjaśnień czy interpretacji 

dotyczących niniejszego regulaminu prosimy o kontakt z kol. Andrzejem Tomickim tel. 509 513 744.    

 
 

PROGRAM 
Sobota 09.06.2018 r. 

 

8
15

  do  8
45

           - zgłaszanie losowych absencji uczestników, którzy zostali zgłoszeni w 

regulaminowym terminie (nie wymagane jest składanie "Zgłoszeń" 

przesłanych drogą elektroniczną), przydział szatni,  

8
45

  do  9
15

           - rozgrzewka, 

9
15 

  do 9
30

           - otwarcie IV Familiady Pływackiej,  

9
30

  do 13
30

          - indywidualne starty w poszczególnych blokach startowych (w grupach 

wiekowych  z podziałem na kategorie uwzględniające płeć);  

 po zakończeniu startów w poszczególnych blokach startowych następować 

będzie dekoracja wyłonionych wcześniej zwycięzców w poszczególnych 

rocznikach i przedziałach wiekowych, zgodnie z zamieszczonym wyżej 

Harmonogramem, 

 niezależnie od dekoracji zwycięzców nastąpi: 

o wręczanie dyplomów i upominków wszystkim startującym 

zawodnikom w poszczególnych rocznikach i przedziałach wiekowych z 

uwzględnieniem podziału na  kategorie, 

o losowanie drobnych nagród rzeczowych, wśród wszystkich startujących 

(bez względu na zajęte miejsce w danym roczniku lub przedziale 

wiekowymi). 

ok. 13
30

  do 14
30

  - przeprowadzenie sztafety " Familijne pływackie 4x100 m +, na 100-lecie 

niepodległości Polski ". 

ok. 14
30

  do 15
00

  - uroczystość zakończenia Familiady Pływackiej; 

 wręczanie pucharów i dyplomów: 

o w klasyfikacji rodzinnej w poszczególnych kategoriach rodzin, 



o dla najmłodszych i najstarszych uczestników Familiady z 

uwzględnieniem płci, 

o dla zwycięskiej rodziny w sztafecie " Familijne pływackie 4x100 m +, 

na 100-lecie niepodległości Polski ", 

 wystąpienia osób oficjalnych i zaproszonych gości. 
  

 
Organizator zastrzega sobie prawo do korekty czasowo – programowej zawodów.  
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