
Regulamin Cyklu zawodów pływackich – „PŁYWAJ Z ORKĄ” 

 

Organizator: SSP ”ORKA” Iława; ul. Chełmińska 1; 14-200 Iława, tel.  604 783 160 

Partnerzy: CT-R Iława, ICSTiR 

Miejsce: Centrum Turystyczno – Rekreacyjne ul. Biskupska ( basen 25m) 

Terminy: W skład Cyklu wchodzą zawody organizowane na iławskim basenie przez SSP „ORKA” , w 

tym: 

1. Rozpoczęcie Sezonu Pływackiego 2015/16 – 17-10-2015 r.; 

2. Pływackie Zawody Mikołajkowe – 05-12-2015 r.; 

3. Pływackie Powitanie Wiosny – marzec 

4. Pływacki Dzień Dziecka – 28-05-2016 – finał dla wszystkich  kategorii  

 

ZASADY PUNKTACJI: 

1. Zwycięzcą cyklu zawodów” Pływaj z Orką danej kategorii wiekowej z podziałem na płeć,  

zostaje osoba, która zdobędzie najwięcej punktów podczas całego cyklu , przestrzegając 

postanowień Regulaminów poszczególnych zawodów  (za miejsce I, II, III  przewidziane są 

puchary) 

 

2. Zdobywanie punktów – każdy zawodnik, który ukończy wyścig otrzymuje 3 punkty za start.- 

premia za frekwencję (max 3 pkt. X 4 edycje zawodów = 12 punktów). Pozostałe  punkty 

przyznawane są zgodnie ze wzorem: ilość zawodników w danej kategorii wiekowej = ilość 

punktów dla pierwszego zawodnika, drugi zawodnik -1 pkt. mniej  trzeci – 2 pkt. mniej, …itd. 

Ostatni zawodnik otrzymuje zawsze 1 pkt. 

Przykkład 

 Styl dowolny 25m kat. 0-6 lat, chłopcy. 

Wystartowało i ukończyło – 10os. 

Punktacja po zawodach:  

1 miejsce – 10 pkt. 

2 miejsce – 9 pkt. 

3 miejsce - 8 pkt. 

4 miejsce  - 7pkt. 

5 miejsce - 6pkt 

6 miejsce - 5 pkt. 

7 miejsce – 4 pkt. 

8 miejsce -     3 pkt. 

9 miejsce - 2 pkt. 

10 miejsce -1 pkt. 



3.  W przypadku przeniesienia zawodnika do wyższej kategorii punktacja oparta jest na 
następujących zasadach: 
A)  Jeżeli zawodnik brał udział tylko i wyłącznie w dwóch pierwszych edycjach, a zmieniła mu      
się kategoria wiekowa w  edycji 3 i 4 to klasyfikowany jest w grupie wiekowej niższej 
(pierwotnej) 

       B) Jeżeli zawodnik w trzeciej lub czwartej edycji zmienił kategorię wiekową podstawą 
       przyznania (przeliczenia) punktów jest wynik uzyskany w wyścigu w kategorii wyższej według 
       następujących zasad: 
 - 1 punkt – w przypadku wyniku gorszego od ostatniego lub jemu równego. 
 ilość punktów równa najbliższemu lepszemu uzyskanemu wynikowi w danym wyścigu (jeśli 

np. zawodnik uzyskał czas 48,00 a najbliższy lepszy rezultat w serii np. 47,12 sekund był 
punktowany ilością 9 punktów – zawodnik otrzymuje 9 pkt.) 

 

              Punktacja dostępna jest na stronie: www.basen-orka.cba.pl  

4. Nagrody: 

             Trzy pierwsze osoby z danej kategorii wiekowej z podziałem na płeć, które zdobędą      

największą ilość punktów w trakcie Cyklu zostaną uhonorowane pucharem  

5. Postanowienia końcowe: 

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator zawodów. 

http://www.basen-orka.cba.pl/

