
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  
LICEALIADA W PŁYWANIU 

INDYWIDUALNYM I SZTAFETOWYM             
Sucha Beskidzka  06/02/2015

   

Wszystkie zawody rejonowe (z wyjątkiem rejonu Kraków - Miasto) i finały wojewódzkie organizowane
w ramach "Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego dzieci i młodzieży Szkolnego
Związku Sportowego" są finansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i

Ministerstwo Sportu w ramach wspierania współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. 

1. TERMIN ZAWODÓW:  6 lutego 2015 (piątek)

 Rozgrzewka  –  915  

 Zawody  –  godzina 10 00 

2. MIEJSCE ZAWODÓW:  Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej, 32-400 Sucha Beskidzka, ul. Zielona 1

3. INORMACJE TECHNICZNE: 

 Pływalnia 25m; 6 torów, temperatura wody: 27°C 

 Pomiar czasu: ręczny

 Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami FINA.

4. ORGANIZATOR ZAWODÓW:

 Małopolski Szkolny Związek Sportowy 

 Powiatowy  Szkolny  Związek  Sportowy w Suchej Beskidzkiej

5. ZASADY UCZESTNICTWA: w zawodach prawo startu ma najlepsza czwórka uczniów szkół ponadgimnazjalnych z danego
powiatu (Miasto Kraków 8 osób) . Każdy uczeń ma prawo do jednego startu. Zespół sztafetowy liczy 8 osób tej samej
szkoły. Szkoły Mistrzostwa  Sportowego nie mają prawa  startu.



6. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW 

 Zgłoszenia do zawodów odbywają się na  zasadach zawodów międzyszkolnych (karty zgłoszenia potwierdzone
przez szkołę) oraz, 

 należy  przesłać   zgłoszenie   w  formie  elektronicznej  na   (wzór  w  załączniku)adres

lukasz.miklusiak@interia.pl   tel. 668803392

 Termin zgłoszeń upływa w poniedziałek 3  lutego  2015  do godz. 19.00  Po tym terminie zgłoszenia nie będą
przyjmowane.

7. REGULAMIN ROZGRZEWKI:  Tor 6 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym na skoki do wody. Skoki do wody w
innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów. 

8. PROGRAM ZAWODÓW:
Chłopcy Dziewczęta

               Konkurencja                                                                              Konkurencja 
1 Sztafeta  chłopców  8x50 6 Sztafeta  dziewcząt  8x50
2 50m  st. dowolnym 7 50m  st. dowolnym
3 50m st. grzbietowym 8 50m  st. grzbietowym
4 50m  st. klasycznym 9 50m st. klasycznym
5 50m st. motylkowym 10 50m  st. motylkowym 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 Wszyscy  opiekunowie  zobowiązani  są  do  posiadania  zgłoszeń  podpisanych  przez  dyrektora  szkoły  .
Jednocześnie zgłoszenie jest potwierdzeniem o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach. 

 Wszyscy uczniowie  muszą posiadać z sobą aktualną legitymację ucznia

 Jako pierwsi  startować będą chłopcy  (w tym czasie dziewczęta kierowane są na widownie),  po zakończeniu
wszystkich konkurencji proszone są dziewczęta na start. 

 W sprawach spornych decyduje kierownictwo zawodów.
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