Patronat Honorowy :
Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
MAŁOPOLSKA LICEALIADA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
w pływaniu indywidualnym i drużynowym/sztafetowym

1.TERMIN ZAWODÓW: 28
-

marzec 2019 /czwartek/

Rozgrzewka – 9.30 - chłopcy
Zawody – 10.00 - chłopcy

2.MIEJSCE ZAWODÓW:
- Kryta pływalnia MDS TOSiR Tarnów ul. Traugutta 5a
3.INORMACJE TECHNICZNE:
Pływalnia 25m; 6 torów, temperatura wody: 27°C
- Pomiar czasu: ręczny
- Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami FINA i regulaminem M SZS
-

4.ORGANIZATOR ZAWODÓW:
Małopolski Szkolny Związek Sportowy
- UKS Sokół-Mościce Tarnów
-

5.ZASADY UCZESTNICTWA:
W zawodach indywidualnych prawo startu mają uczniowie szkół /po 3 osoby z powiatu/
W zawodach sztafetowych 1 drużyna z powiatu
Zawodnik startuje tylko w jednym stylu.
Zawody rozegrane na dystansie 50m w stylu: dowolnym, klasycznym, grzbietowym, motylkowym
Sztafeta 6x50m styl dowolny
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6.ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW
- Zgłoszenia do zawodów odbywają się na zasadach zawodów międzyszkolnych (karty
zgłoszenia potwierdzone przez szkołę)
- należy przesłać zgłoszenie w poprzez system SRS do dnia 26.03.2019r.godz12.00
Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
- Nie ma możliwości startu zawodników nie zgłoszonych w w/w terminie.

W rubryce przy zawodniku „Dodatkowe informacje” NALEŻY - TRZEBA wpisać
jakim stylem uczeń ma płynąć !!!
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
Konkurencja
1. Sztafeta chłopców 6x50
2. 50m st. Grzbietowym
3. 50m st. Klasycznym
4. 50m st. Motylkowym
5. 50m st. Dowolnym

Dziewczęta
Konkurencja
6. Sztafeta dziewcząt 6x50
7. 50m st. Grzbietowym
8. 50m st. Klasycznym
9. 50m st. Motylkowym
10. 50m st. Dowolnym

9.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
a. Wszyscy opiekunowie zobowiązani są do przedłożenia ostatecznych zgłoszeń
wygenerowanych z systemu SRS podpisanych przez dyrektora szkoły / oraz nauczyciela
b. zgłoszenie jest potwierdzeniem o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach.
c. Wszyscy uczniowie muszą posiadać z sobą aktualną legitymację szkolną.
d. Jako pierwsi startować będą chłopcy (w tym czasie dziewczęta kierowane są na
widownie).
Po zakończeniu wszystkich konkurencji chłopców na start proszone będą dziewczęta
e. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
komunikatu oraz Regulaminu SZS.
f. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator i sędzia główny.
g. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.
h. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku uczestników w celach
promocyjnych w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów.
i. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub skradzione.
j. Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu czasowego zawodów.
10. Wszelkie pytania i wątpliwości można kierować pod numer telefonu: 516-079-123/
Małgorzata Klich/ lub 502-922-776 /Marek Małek/

Ze sportowym pozdrowieniem
Organizatorzy
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