Małopolski System Współzawodnictwa
Sportowego Dzieci i Młodzieży
Młodzie

Patronat Honorowy:
Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego

KOMUNIKAT Organizacyjny
Małopolskie Igrzyska Dzieci – Finał Wojewódzki
w Pływaniu Drużynowym
Dru ynowym i indywidualnym
1. Cele zawodów: wyłonienie najlepszej
najle
drużyny oraz uczniów w pływaniu szkół podstawowych
województwa Małopolskiego.
- popularyzacja
pularyzacja pływania wśród
w
młodzieży
2. Organizatorzy: Małopolski Szkolny Związek
Zwi
Sportowy w Krakowie
- Międzyszkolny
dzyszkolny Ośrodek
Oś
Sportowy w Myślenicach
- Powiatowy Szkolny Związek
Zwi
Sportowy w Myślenicach
3. Termin i miejsce: 20.02.2020r – Kryta Pływalnia w Myślenicach
lenicach ul. Ogrodowa
Chłopcy
Godz. 9.00 – 9.15 przyjazd weryfikacja zgłoszeń,
zgłosze zawodników chłopców
Godz. 9.15 – 9.30 rozgrzewka chłopców
Godz. 9.30 – rozpoczęcie
cie zawodów indywidualnych chłopców
Godz. 11.00 – rozpoczęcie
cie zawodów sztafetowych chłopców
Godz. 11.30 – zakończenie
czenie i dekoracja chłopców

Dziewczęta:
Godz. 11.30 – 11.45 przyjazd weryfikacja zgłoszeń,
zgłosze zawodników dziewcząt
Godz. 11.45 – 12.00 rozgrzewka dziewcząt
dziewcz
Godz. 12.00 – rozpoczęcie
cie zawodów indywidualnych dziewcząt
dziewcz
Godz. 13.30 – rozpoczęcie
cie zawodów sztafetowych dziewcząt
dziewcz
Godz. 14.00 – zakończenie
czenie i dekoracja dziewcząt
dziewcz

4. Informacje techniczne:
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•

W zawodach indywidualnych prawo startu mają uczniowie po 3 osoby z powiatu, miasto
Kraków po 6 w każdym stylu. Zawodnik startuje tylko w jednym stylu.

•

Pływanie sztafetowe- każdy powiat może zgłosić po 1 sztafecie, Kraków Miasto 2 sztafety

•

Zawody rozgrywane są na dystansie w stylu: dowolnym, klasycznym, grzbietowym,
motylkowym
 25 m rocznik 2010- 2012
 50 m rocznik 2007-2009
 Sztafeta 6x25m styl dowolny

5. Organizator Zawodów
Małopolski szkolny Związek Sportowy w Krakowie
MOS Myślenice
6. Kierownik zawodów: Piotr Magiera tel. 501673662
7. Uczestnictwo:
W zawodach biorą udział wyłącznie uczniowie szkół Podstawowych rocznik 2007 i młodsi.

Należy zarejestrować do dnia 18 lutego do godz. 10.00 przez system SRS, a wygenerowany
druk zgłoszenia podbity przez dyrekcję szkoły i opiekuna złożyć w biurze w dniu zawodów
oraz legitymację szkolne.

W rubryce przy zawodniku „Dodatkowe informacje” Należy- Trzeba wpisać
czym uczeń ma płynąć (jaki styl)
Dla nauczycieli prośba o wypełnienie pliku zaproszenie.lxf i przesłać na adres:
zawody@swimart.pl
W dniu zawodów nie są możliwe żadne zmiany dotyczące zawodników.
8. Pomiar czasu elektroniczny- wyniki w czasie rzeczywistym na stronie
internetowej https://swimart.pl/zawody/igrzyska-dzieci-plywanie-final/
9. Postanowienia Końcowe:
 Zawody organizowane zgodnie z regulaminem MSZS w Krakowie na rok
szkolny 2019/20
 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
 Obowiązuję stroje kąpielowe, czepki

Magiera Piotr
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Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
Patronat Honorowy:
Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego
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