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REGULAMIN  
DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW W PŁYWANIU 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system 

rejestracji szkół srs.szs.pl  
 
1. Data i miejsce 

13.10.2016r. (czwartek) godz. 12.00; Środowiskowa Pływalnia Edukacyjna MOS 

w Lesznie, al. Jana Pawła II 10. 

 

2. Uczestnictwo 

W zawodach startują zespoły szkolne. Zespół tworzy 8 dziewcząt i/lub 8 chłopców 

– uczniów jednej szkoły w rocznikach 2004,2005,2006,2007 i młodsi po dwóch               

w każdym roczniku. Każdy zawodnik startuje w 1 wyścigu indywidualnym                       

i w sztafecie. Szkoła może wystawić tylko jedną drużynę w każdej kategorii. 

Bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV/7 regulaminu ogólnego XVIII WIMS. 

W finale wojewódzkim prawo startu mają po 2 najlepsze szkoły z zawodów 

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

powiatowych z którego pochodzi ubiegłoroczny medalista mistrz województwa. 

Max z powiatu mogą wystartować 3 drużyny.  

 
3. Program zawodów: 
 

Wyścigi indywidualne dziewcząt i chłopców: 
 

Rocznik 2006, 2007 i młodsi 
 25m stylem grzbietowym -1 zawodnik z danej szkoły 
 25m stylem klasycznym – 1 zawodnik z danej szkoły 
 25m stylem dowolnym – 1 zawodnik  z danej szkoły 
Czwarty zawodnik startuje w dowolnie wybranym stylu spośród trzech 

     Rocznik 2005 i 2004 
 25m stylem grzbietowym -1 zawodnik  zdanej szkoły 
 25m stylem klasycznym -1 zawodnik z danej szkoły 
 25m stylem dowolnym -1 zawodnik z danej szkoły 
Czwarty zawodnik startuje w dowolnie wybranym stylu spośród trzech 

 
Sztafeta 8x25m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców 
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4. Sposób przeprowadzania mistrzostw 
 

Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie  z przepisami PZP  i FINA na basenie 

25 metrowym. Wyścigi przeprowadzone zostaną seriami na czas. W pierwszej 

kolejności realizowane będą wyścigi indywidualne dziewcząt później chłopców,                       

a następnie sztafety dziewcząt i chłopców.  

. 

5. Zgłoszenia 
 

Swój udział w zawodach szkoły potwierdzają do organizatora rozgrywek zgodnie                  

z komunikatem organizacyjnym. Zgłoszenia należy dokonać z podaniem czasów. 

 

6. Punktacja drużynowa 

Punktacja prowadzona będzie według zajętych miejsc w poszczególnych 

konkurencjach: 

 - wyścigi indywidualne Im.- 30 pkt,IIm.-26pkt, IIIm.-23pkt, IVm-21pkt, Vm-20pkt itd., 

 - w sztafecie: Im. -60pkt,IIm.-52pkt, IIIm.-46pkt, IVm.-42pkt, Vm-40pkt, VIm.-38pkt 

itd. 

 - do punktacji drużynowej zaliczać się  będzie 8 wyników indywidualnych i wyniki 

sztafety, 

 - drużyna, która nie wystawiła zawodnika w danym wyścigu, nie zdobywa punktów za 

dany wyścig i nie podlega dyskwalifikacji, 

 - zawodnik zdyskwalifikowany w danym wyścigu nie zdobywa punktów,   

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

większa liczba zdobytych miejsc pierwszych, drugich itd., 

 - prowadzona będzie oddzielna punktacja dla dziewcząt i chłopców. 

 

7. Nagrody 
Najlepsze 3 zespoły otrzymają puchary.  

Zawodnicy z drużyn  1-3 otrzymają medale. 

Medal otrzymuje również opiekun oraz szkoła. 

Zespoły 1-6 otrzymają dyplomy. 

 


