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1. Miejsce i termin: Kryta Pływalnia AQUA-TUR w Szczecinku ul. Szczecińska 2, 

10.01.2014r. 

2. Organizator: SP1 w Szczecinku i sponsor nagród AQUA-TUR  Szczecinek 

3. Potwierdzenie uczestnictwa w zawodach prosimy przesłać do                                           

dnia 09.06.2013r. 

Osoby odpowiedzialne za zawody: nauczyciele w-f SP1  
 

4.  Orientacyjny program zawodów: 
        

 godz. 8.00            opiekunowie pobierają kluczyki do szatni dla swoich  

                                        zawodników (kasa basenu) 

 godz. 8.10-8.55    zawodnicy mają czas na rozgrzewkę przed zawodami 

                                        w basenie sportowym 

 godz. 9.00            otwarcie zawodów 

 godz. 9.10            przeprowadzenie konkurencji      

       godz. 11.00        uroczyste wręczenie nagród i zamknięcie zawodów 

  

5. Regulamin zawodów: 

 
a. W zawodach biorą udział wyłącznie dzieci klas IV – VI (rocznik 2001, 2002,  

2003 i młodsi – na wniosek nauczycieli dopuszcza się do zawodów uczniów  z 

klas I-III). 

b. Reprezentacja szkoły składa się z 10 osób. Obowiązkowo muszą się w niej 

znaleźć: po 2 osoby (chłopiec i dziewczynka) z rocznika 2001, 2002 i 2003, 

pozostała część reprezentacji wg uznania opiekuna. 

c. Zawodnik z młodszej klasy może reprezentować swoją szkołę. 

d. Zabronione jest, aby uczeń starszej klasy brał udział w zabawach dla dzieci 

młodszych. 

e. W przypadku równej ilości punktów brana będzie pod uwagę ilość zwycięstw, 

następnie drugich miejsc, trzecich itd. 



f. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów po uprzednim 

zgłoszeniu protestu przez opiekuna zawodników z danej szkoły. Protest może 

być zgłoszony tylko w przerwie między konkurencjami. 

g. Podczas trwania zawodów opiekunowie grup odpowiadają za zachowanie swoich 

zawodników. 

h. Każdy nauczyciel-opiekun odpowiada za pobrane paski od szafek swoich 

zawodników i odpowiedzialny jest za zabezpieczenie szafek porządek 

w szatniach, z których korzystają jego uczniowie. 

i. Punktacja za poszczególne konkurencje  

1 miejsce    9 pkt.   

2 miejsce   7 pkt.   

3 miejsce   5 pkt.    

4 miejsce   4 pkt.    

5 miejsce    3 pkt.    

6 miejsce   2 pkt.   

  

j. Za nieukończenie konkurencji, dyskwalifikację lub nie wystartowanie ucznia, 

szkoła nie otrzymuje punktów ( 0 punktów). 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Ze sportowym pozdrowieniem 
Nauczyciele wf z SP1 i AQUA-TUR 

 
 
 
 

 
 
 



 Konkurencje -  Karnawałowe pływanie na 
wesoło dla Szkół Podstawowych 

 
 

1. Uczeń/uczennica trzyma balon w RR, skok do wody dowolnym sposobem, 

prowadzenie balona w wodzie w dowolny sposób – przekazanie drugiej osobie 

stojącej na murku po drugiej stronie basenu (25m). 

 

   
 
  
 
                                           

 
 

2. Skok do wody  - uczniowie trzymają w RR deskę, ustawieni są po przeciwnych 

stronach basenu na sygnał skaczą do wody, płyną z deską, muszą koniecznie się 

zderzyć i powrót z powrotem na swoje miejsce, przekazanie deski następnej osobie. 

 

 
 

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                             
 

 
3. Wyścig z materacami 25 m 

 

                                                                                                              

                                                                                                 

 

 
 

4. Pływanie stylem grzbietowym  25 m  z balonem nad głową, przekazanie następnej 

osobie. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



5. Pływanie z piłką – piłkę pozostawiamy po drugiej stronie basenu na murku w 

ringo. 

 

 

 
                                                                                                                                      

 

 

 

6. Sztafeta wzdłuż basenu – nad i pod liną 
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7. Wyławianie skarbów – jw. cała drużyna 10 osobowa musi  zabrać jeden 

przedmiot  i wrócić na miejsce. Czas zatrzymywany, kiedy drużyna 

znajduje się na powierzchni basenu. 
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