
POWIATOWE DRU ŻYNOWE ZAWODY 
PŁYWACKIE SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 

 
 
1.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:  
09.04.2015 /czwartek/ 
rozgrzewka 9.00-9.30 , otwarcie zawodów 9.30  , zawody 9.40 
Miejsce  zawodów  
Kryta Pływalnia Gminnego Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w Miedźnej 
z siedzibą w Woli Ulica Pszczyńska 9 43-225 Wola 
www.basen.miedzna.pl 
 
2. ZASADY UCZESTNICTWA 

Zgodnie z regulaminem Śląskiego S.Z.S. na rok 2014/2015 

3. PUNKTACJA  

Zgodnie z regulaminem Śląskiego S.Z.S. na rok 2004/2015 

4 . PRZEPISY TECHNICZNE 

• Pływalnia 25 metrowa , 6 torów , temperatura wody 27,5 
• rozstawienie zawodników w poszczególnych seriach nastąpi na zasadach 

ogólnych  
• Szkoła wystawia tylko jedną drużynę ,uczestnicząc we wszystkich 

wyścigach indywidualnych i sztafecie , zespół składa się z 8 zawodniczek 
lub 8 zawodników .  

5.ZGŁOSZENIE 

Zgłoszenie do zawodów –  komplet wypełnionych  kart  startowych  proszę 
dostarczyć do dnia 08.04.2015  do godziny 18.00  na adres    
                    js.formasy@interia.pl 
 
Zgłoszenie do zawodów  -  lista uczniów wraz z wypełnionymi kartami  
startowymi  ;  imię i nazwisko ucznia , rok urodzenia ,  nazwę szkoły ,  
komplet wypełnionych  karty startowych 

 



6. NAGRODY  

Dyplomy  dla wszystkich drużyn  w klasyfikacji dziewcząt i chłopców  . 
 
7. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE  
 

• Impreza jest kwalifikacją do zawodów  rejonowych . 
• Obowiązują ważne legitymacje szkolne  
• Wszelkie zmiany  i poprawki  w startach zawodników będą dokonywane 

na miejscu w dniu zawodów 09.04.2015 
 

8. PROGRAM ZAWODÓW  

1. 50 dowolnym   dz./chł.   gimnazjum  
2. 50 grzbietowym   dz./chł.   gimnazjum 
3. 50 klasycznym   dz./chł.   gimnazjum 
4. 50 motylkowym  dz./chł.   Gimnazjum 
5. 100 motylkowym   dz./chł.   gimnazjum 
6. 100 grzbietowym  dz./chł.   gimnazjum 
7. 100 klasycznym  dz./chł.   gimnazjum 
8. 100 dowolnym  dz./chł.   gimnazjum 
9. 8x50 dowolnym  dz./chł   gimnazjum 

 
 

Wszelkie spory dotyczące zawodów rozstrzyga organizator zawodów                         
w porozumieniu z innymi trenerami  
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