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REGULAMIN I KOMUNIKAT  
DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW W PŁYWANIU DZIEWCZAT I 

CHŁOPCÓW 
IGRZYSKA DZIECI  
MIASTO, POWIAT 

 
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system 

rejestracji szkół srs.szs.pl  
 

Nauczyciel zobowiązany jest do dostarczenia przed zawodami „Oświadczenia 

uczestnika zawodów” dotyczące COVID-19 (załącznik dostępny na stronie 

www.mos-leszno.pl w zakładce „Igrzyska Dzieci”. W przypadku braku w.w 

oświadczenia zawodnik nie będzie dopuszczony do startu w zawodach. 

 

I. Uczestnictwo termin 

16.10.2020 (piątek) godz. 12.00 

W zawodach startują zespoły szkolne składające się z  uczniów jednej szkoły urodzonych w  

roku 2008 i młodszych. Zespół tworzy 6 dziewcząt i/lub 6 chłopców. Szkoła może wystawić 

tylko jedną drużynę w każdej kategorii.  

Bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV regulaminu ogólnego LIMS. 

W finale wojewódzkim prawo startu mają tylko najlepsze szkoły z zawodów powiatowych. 

Dodatkowo prawo startu w finale ma kolejna drużyna z finałów powiatowych z którego 

pochodzi ubiegłoroczny medalista mistrz województwa. Z miasta Leszna awansują do finału 

po 2 reprezentacje. W finale wojewódzkim startują tylko sztafety!!! 

 

II. Program zawodów 

1. Wyścig sztafetowy  
 6 x 25m stylem dowolnym dziewcząt 
 6 x 25m stylem dowolnym chłopców 
  

2. Wyścigi indywidualne dziewcząt i chłopców – Każdy zawodnik z danej szkoły 
może startować w jednym stylu (rywalizacja indywidualna odbędzie się jeżeli 
zgłoszonych zostanie minimum po 3 osoby do konkurencji) 

 25m stylem motylkowym 
 25m stylem grzbietowym  
 25m stylem klasycznym  
 25m stylem dowolnym  

http://www.mos-leszno.pl/
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II. Sposób przeprowadzania mistrzostw  

Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZP i FINA na basenie 25 

metrowym. 

Sztafety rozegrane zostaną seriami na czas, rozstawienie zespołów w poszczególnych 

seriach nastąpi na zasadach ogólnych na podstawie czasów przesłanych do organizatora.  

 

IV. Zgłoszenia 

Swój udział w zawodach szkoły potwierdzają do organizatora nie później niż do 13 

października br.. Zgłoszenia należy dokonać z podaniem czasu. 

 

V. Klasyfikacja końcowa 

Miejsce zespołu w klasyfikacji końcowej Mistrzostw określi czas uzyskany w wyścigu 

sztafetowym .  

Prowadzona będzie oddzielna punktacja dla dziewcząt i chłopców. 

Wyścigi indywidualne nie będą składową klasyfikacji drużynowej. Indywidualnie 
pierwsza trójka będzie nagradzana dyplomami. 
 

VI. Nagrody   

Klasyfikacja drużynowa: 

 Zawodnicy z drużyn  1-3 otrzymają medale.  

 Wszystkie zespoły otrzymają dyplomy, a najlepsza ekipa puchar 
 

VII. Uwagi: 

Po płytkiej stronie basenu obowiązuje start z wody z odbicia od ściany (nie wolno skakać do 

wody) dotyczy basenów bez słupków startowych. 

Błąd zawodnika w wyścigu sztafetowym powoduje dyskwalifikację całego zespołu. 

 

Na turniej proszę zabrać wydrukowane zgłoszenie z systemu www.srs.szs.pl oraz 

legitymacje szkolne uczestników. 

 

 

 

http://www.srs.szs.pl/

