Powiatowy System Współzawodnictwa Sportowego
Dzieci i Młodzieży

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1. Nazwa zawodów: POWIATOWA LICEALIADA MŁODZIEŻY
W PŁYWANIU INDYWUDUALNYM I DRUŻYNOWYM
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
2. Organizator zawodów:

ZPO – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy PL w Limanowej
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Limanowej
Pływalnia Limanowska
3. Kierownictwo zawodów:

Kierownik zawodów: Feliks Piwowar
Sędzia główny: Michał Majka
4. Cel zawodów:
Popularyzacja pływania
Klasyfikacja drużynowa i indywidualna oraz wyłonienie najlepszych drużyn i zawodników na zawody
wojewódzkie
5. Termin zawodów: 7 grudzień 2018r. (piątek)na Limanowskiej Pływalni ul. Z. Augusta
6. Uczestnictwo: w zawodach biorą udział uczniowie szkół średnich / rocznik1999 i młodsi
• Rozgrzewka dla dziewcząt i chłopców:

Ok. Godz. 13.30 – start pierwszej serii zawodników
1. 50m stylem motylkowym dziewcząt
2. 50m stylem grzbietowym dziewcząt
3. 50m stylem klasycznym dziewcząt
4. 50m stylem dowolnym dziewcząt
1. 50m stylem motylkowym chłopców
2. 50m stylem grzbietowym chłopców
3. 50m stylem klasycznym chłopców
4. 50m stylem dowolnym chłopców

ok. 14.10 – rozpoczęcie konkurencji
Reprezentacja składa się z 6 dziewcząt lub 6 chłopców
➢ Sztafeta 6x 50 m stylem dowolnym dziewcząt
➢ Sztafeta 6x 50 m stylem dowolnym chłopców

7. Informacje techniczne:

•
•
•
•

Pływalnia 25m; 6 torów, temperatura wody: 27oC
Pomiar czasu: półautomatyczny.
Zawody rozgrywane są zgodnie z regulaminem Małopolskiego SZS, PZP i FINA.
Zawody indywidualne rozegrane zostaną na dystansie 50 m w stylu : klasycznym, grzbietowym,
dowolnym i motylkowym . Zawodnik ma prawo startu w jednym stylu!
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8. Zgłoszenia elektronicznie: -do dnia 05.12.2018 r - Z DOKŁADNYM IMIENNYM WYKAZEM ZAWODNIKÓW
z zaznaczeniem do jakiego stylu pływackiego (wpisujemy w polu „ informacje dodatkowe” w opcji dodawanie uczestnika)

poprzez

System Rejestracji Szkół , a wygenerowany druk zgłoszenia

z systemu potwierdzony przez

dyrekcję szkoły w dniu zawodów.
PO TYM TERMINIE ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE!!- ( System zostaje zablokowany)

Organizator zapewnia sobie prawo do zmiany kolejności startów indywidualnych
w celu usprawnienia zawodów.
9. Nagrody:
•
•

Za zajęcie miejsca od I – III w zawodach indywidualnych – medale i dyplomy, a miejsca od IV – VI
dyplomy.
Za zajęcie miejsca od I – III w zawodach drużynowych – puchary i dyplomy, a miejsca od IV – VI
dyplomy

10. Postanowienia końcowe:

•
•
•
•
•

Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania zgody na udział w zawodach pływackich w tym
braku przeciwwskazań zdrowotnych, za ich posiadanie odpowiedzialni są opiekunowie, oraz aktualne
legitymacje szkolne
Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania i startowania w czepku.
Za zachowanie i dyscyplinę swoich zawodników odpowiedzialni są opiekunowie
Organizator może wykluczyć z zawodów zawodnika za niesportowe zachowanie
Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptację regulaminu

Limanowa, 2018-10-21

Organizator

