
             
Małopolski System Współzawodnictwa Sportowego 

Dzieci i Młodzieży 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  

Igrzyska Młodzieży Szkolnej w pływaniu indywidualnym 

i drużynowym/sztafetowym 11/2/2015 

1. TERMIN ZAWODÓW:  11 luty 2015 r. (środa) – godzina 9
00

 

 Rozgrzewka  –  dziewczęta 9
00 

, chłopcy po zakończeniu rywalizacji dziewcząt 

 Zawody dziewcząt  –  godzina 9
45 

 

2. MIEJSCE ZAWODÓW:  Kryta Pływalnia „Cabańska Fala”, ul. Mydlana 20, 32-500 Chrzanów. 

Dojazd na parking przy basenie od ul. Pogorskiej – skręt w prawo za marketem Lidl (ul. Harnes).  

3. INORMACJE TECHNICZNE:  

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

 Pomiar czasu: ręczny. 

 Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami FINA, PZP. 

4. ORGANIZATOR ZAWODÓW: 

 Małopolski Szkolny Związek Sportowy 

 ZS nr 1 w Chrzanowie 

 UKS przy SP 8 w Chrzanowie 

5. KIEROWNICTWO ZAWODÓW: 

 Sebastian Guzik, Dominik Godyń 

6. ZASADY FINANSOWANIA: 

 Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy. 

 Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. 

7. ZASADY UCZESTNICTWA: w zawodach mają prawo startu zawodnicy z roczników 2002 – 

2004, którzy zajęli miejsca od I-IV w zawodach powiatowych w każdej konkurencji indywidualnej, 

a z miasta Kraków miejsca od I -VIII w każdej konkurencji indywidualnej. W konkurencji sztafet 

prawo startu mają sztafety z miejsc od I-II z zawodów powiatowych. 

8. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW: formularz do pobrania ze strony 

www.ukssp8.chrzanow.pl/formularz/  należy przesłać na adres ukssp8chrzanow@gmail.com 

 Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia (rok), nazwę szkoły, 

nazwę powiatu, numer licencji (jeśli posiada), konkurencję (styl pływacki). 

 Termin zgłoszeń upływa w poniedziałek 9 lutego 2015 r. Zgłoszenia nadesłane po 

terminie nie będą brane pod uwagę. Nie ma możliwości startu zawodników nie 

zgłoszonych w w/w terminie. 
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9. REGULAMIN ROZGRZEWKI: Tor 1 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym na skoki do 

wody. Skoki do wody w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów.  

10. NAGRODY: 

 Medale za miejsca I-III w każdej konkurencji indywidualnej/drużynowej. 

 Dyplomy za miejsca 1 – 6 w każdej konkurencji indywidualnej. 

 
11. PROGRAM ZAWODÓW: 

9
00

 – 9
30

 – rozgrzewka dziewcząt 

9
45

 – konkurencje dziewcząt: 50m styl motylkowy 

    50m styl grzbietowy 

    50m styl klasyczny 

    50m styl dowolny 

   Sztafeta 8x50m stylem dowolnym 

Około 12
00

 Dekoracja dziewcząt/rozgrzewka chłopców 

12
30

 - konkurencje chłopców: 50m styl motylkowy 

    50m styl grzbietowy 

    50m styl klasyczny 

    50m styl dowolny 

   Sztafeta 8x50m stylem dowolnym 

Zakończenie zawodów około 14.30. 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

 Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania zgody rodziców/opiekunów prawnych 

oraz legitymacji szkolnej. Za ich posiadanie czyni się odpowiedzialnych 

trenerów/nauczycieli. 

 Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 

komunikatu oraz Regulaminu SZS. 

 W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator i sędzia główny. 

 Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku uczestników w celach 

promocyjnych w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub skradzione. 

 Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu czasowego zawodów. 

13. Wszelkie pytania i wątpliwości można kierować pod numer telefonu: 692-433-645 (Sebastian 

Guzik) lub 693 661 333 (Dominik Godyń). 
 

Ze sportowym pozdrowieniem 
 
                           Organizatorzy 
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