
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA 

WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO 

w drużynowych zawodach w pływaniu dziewcząt i chłopców 

Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady 

 

1. Organizator: 

Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie 

2.Współorganizatorzy: 

Urząd Miasta i Gminy Olecko 

MOSiR Olecko 

3.Termin: 

10.12.2018 r./poniedziałek/, godz. 10:30 

4. Miejsce: 

Pływalnia Lega przy Hali Widowiskowo-Sportowej Lega w Olecku, ul Park 1. 

5.Uczestnictwo: 

Igrzyska dzieci -rocznik 2006 i młodsi: 

Reprezentacja liczy 6 dziewcząt lub 6 chłopców. 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej-rocznik 2003-2005: 

Reprezentacja składa się z 6 dziewcząt lub  6 chłopców. 

Licealiada- rocznik 1999 i młodsi: 

Reprezentacja składa się z 6 dziewcząt lub 6 chłopców. 

Szkoła może zgłosić po jednej sztafecie dziewcząt (6 zawodniczek) i chłopców (6 zawodników). 

Zawody zostaną rozegrane w kategorii dziewcząt i chłopców. 

Szkoły zgłaszają zawodników według poniższego klucza: 

Igrzyska dzieci: 

Rocznik 2006 i młodsi (6 zawodników): 

25 m stylem klasycznym,  

25 m stylem grzbietowym,  

25 m stylem dowolnym, 

 25 m stylem motylkowym. 

Każdy zawodnik może startować tylko w 1 wybranym stylu indywidualnie oraz w sztafecie. 

W sztafecie 6x25m tylko pierwszy zawodnik ma prawo startu ze słupka (skok do wody). Pozostałych 

obowiązuje start z wody z odbicia od ściany (nie wolno skakać do wody). 

Igrzyska młodzieży szkolnej: 

Rocznik 2003-2005 (6 zawodników): 

50 m st. klasycznym, 

50 m st. grzbietowym, 

50 m st. dowolnym, 

50 m st. motylkowym. 

Każdy zawodnik może startować tylko w 1 wybranym stylu indywidualnie oraz w sztafecie. 

W sztafecie 6x50m każdy zawodnik ma prawo startu ze słupka (skok do wody). 

Licealiada: 

Rocznik 1999 i młodsi (6 zawodników): 

50 m st. klasycznym, 

50 m st. grzbietowym, 

50 m st. dowolnym, 

50 m st. motylkowym. 

Każdy zawodnik może startować tylko w 1 wybranym stylu indywidualnie oraz w sztafecie. 

W sztafecie 6x50m każdy zawodnik ma prawo startu ze słupka (skok do wody). 

6. Sposób przeprowadzenia zawodów: 

-sztafety oraz dystanse indywidualne rozegrane zostaną seriami na czas. 

 



7. Punktacja: 

Punktację prowadzi się według zajętych miejsc w poszczególnych konkurencjach:  

-w indywidualnych:  

I m. –17 pkt. 

II m. –15 pkt. 

III m. –14 pkt. itd.  

-w sztafecie:  

I m –34 pkt. 

II m. –30 pkt. 

III m. –28 pkt. itd. 

- do punktacji drużynowej zaliczać się będzie 6 wyników indywidualnych i wynik sztafety,  

- zawodnik zdyskwalifikowany w danym wyścigu indywidualnym nie zdobywa punktów,  

- w przypadku równej liczby punktów o kolejności decyduje miejsce sztafety, a dalej większa liczba  

zdobytych miejsc pierwszych, drugich itd. 

- prowadzi się oddzielnie punktację dla dziewcząt i chłopców.  

- dodatkowy mecz po wyczerpaniu w/w kryteriów,  

8. Zgłoszenia /obowiązkowe/: 

Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: centrumsportu@mosir.olecko.pl do dnia 06.12.2018 r. 

Szkoła, która nie prześle zgłoszenia nie ma prawa startu w zawodach. 

Osoba do kontaktu: Paweł Maksimowicz tel.: 87 520 20 48 

Zgłoszenie do zawodów powinno zawierać: 

Pełną nazwę szkoły, 

Imiona i nazwiska zawodników startujących w konkurencjach indywidualnych, rocznik, konkurencję 

oraz najlepszy czas. 

Czas sztafety. 

 Telefon kontaktowy do osoby odpowiedzialnej za drużynę. 

9.Weryfikacja: 

Przy weryfikacji wymagane będą ważne legitymacje szkolne, lista uczestników wygenerowana z  

systemu SRS podpisana przez dyrektora szkoły i nauczyciela w-f oraz zgody rodziców ( opiekunów  

prawnych) na udział w zawodach. 

 

Zawody są współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz realizowane przy 

wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

 

 

         Wacław Wasiela 

        Przewodniczący W-M SZS 

 

mailto:centrumsportu@mosir.olecko.pl

