
                                                             
 

Komunikat Organizacyjny 
 

FINAŁ WOJEWÓDZKI 
 

XXI IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 
 

W PŁYWANIU dziewcząt i chłopców 
 

                      Kościerzyna, 12 marca 2020r.    
 

Organizator:   Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy  w Gdańsku 
 

                      Aqua Centrum w Kościerzynie 
 

Miejsce:          Aqua Centrum w Kościerzynie  ul. Józefa Hallera 2      
 

Koordynator zawodów:           Michał Zarach  tel.  606 948 660 
 
Godzina:           Program minutowy zawodów    

 
                       0930  - weryfikacja (dziewcząt i chłopców) 

                              1030  - odprawa kierowników ekip  
                              1045   - otwarcie zawodów 

                              1100  - rozgrzewka dziewcząt i start dziewcząt (sztafeta) 
                              1130  - wyścigi indywidualne dziewcząt  
              1300  - rozgrzewka chłopców i start chłopców (sztafeta) 

                              1330  - wyścigi indywidualne chłopców 
     1500  - dekoracje i zakończenie zawodów 
 

UWAGI TECHNICZNE 

Drużyny przyjeżdżają na weryfikację. Następnie pobierają w recepcji kluczyki do szafek 

(jeden kluczyk na 2 osoby) lub otrzymują szatnię grupową. Przebierają się w stroje 

sportowe, potrzebne na otwarcie zawodów. Dopiero po otwarciu zawodów istnieje 

możliwość przeprowadzenia rozgrzewki, ponieważ na pływalni do godz. 11.00 odbywają 

się zajęcia szkolne i jest rezerwacja torów. Po rozgrzewce odbędzie się sztafeta dziewcząt 

i wyścigi indywidualne dziewcząt. Po zakończeniu rywalizacji dziewcząt rozgrzewkę w 

basenie rozpoczynają chłopcy. W przypadku szybkiego policzenia punktów dziewcząt 

istnieje możliwość przeprowadzenia dekoracji dziewcząt po sztafecie chłopców. Jeżeli nie 

uda się w tym czasie dokonać klasyfikacji, dekoracje odbędą po zakończeniu zawodów 

ok. godziny 15.00, rozpoczynając od dekoracji dziewcząt.  
 

Uczestnictwo 
 

Reprezentacja składa się z 6 dziewcząt lub 6 chłopców, roczniki 2005 -2006. 
Każdy uczestnik startuje w sztafecie i może tylko w 1 stylu indywidualnie.  
 

Po zawodach w pływaniu sztafetowym odbywają się zawody indywidualne:  50 metrów stylem 

motylkowym, grzbietowym, klasycznym i dowolnym. 
 

W zawodach wojewódzkich startują mistrzowie powiatów. 

 

1. Program zawodów  
           wg kolejności startów: 

                      .                                                     



            I.  1. Sztafeta 6×50 m stylem dowolnym dziewcząt   

                2. Wyścigi indywidualne dziewcząt:  

                        50 m stylem motylkowym – 1 zawodniczka, 

                        50 m stylem klasycznym   – 1 zawodniczka, 

                        50 m stylem grzbietowym – 2 zawodniczki, 

                   50 m stylem dowolnym    –  2 zawodniczki 
 

          II.   1.  Sztafeta 6 x 25m stylem dowolnym chłopców                                                                                            

                 2. Wyścigi indywidualne chłopców:  
 

                         50 m stylem motylkowym – 1 zawodnik, 

                         50 m stylem klasycznym   – 1 zawodnik, 

                         50 m stylem grzbietowym – 2 zawodników, 

              50 m stylem dowolnym    –  2 zawodników 
 

2. Przepisy techniczne 
 

• zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZP i FINA na pływalni 25 metrowej, 

• każdy zawodnik ma prawo startu w 1 konkurencji indywidualnej i w 1 sztafecie, 

• szkoła może wystawić tylko jedną drużynę w każdej kategorii,  

• zawody przeprowadzone są seriami na czas, rozstawienie zawodników w poszczególnych 

    seriach nastąpi na zasadach ogólnych. Sztafety – serie na czas, rozstawienie sztafet wg. 

   wyników z zawodów półfinałowych.  

  Czas sztafety oraz indywidualne czasy zawodników w określonych stylach należy wpisać w 

  zgłoszeniu drużyny w SRS do dnia 6 marca 2020 roku. 

      3. Punktacja drużynowa  

     Sklasyfikowane będą tylko zespoły, które wystawiły sztafetę.  

     Punktację prowadzi się według zajętych miejsc w poszczególnych konkurencjach: 

• w indywidualnych: I m. – 12 pkt, II m. – 10 pkt, III m. – 9 pkt itd., 

• w sztafecie: I m – 24 pkt, II m. – 20 pkt, III m. – 18 pkt itd., 

• do punktacji drużynowej zaliczać się będzie 6 wyników indywidualnych i wynik sztafety.  

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

wyścig, jednak nie podlega dyskwalifikacji, 

• zawodnik zdyskwalifikowany w danym wyścigu indywidualnym nie zdobywa punktów, 

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

liczba zdobytych miejsc pierwszych, drugich itd., 

• punktację dla dziewcząt i chłopców prowadzi się oddzielnie. 

 

Prosimy zawodników oraz osoby towarzyszące o zabranie ze sobą zmiennego 

obuwia upoważniającego do wejścia na basen (klapki).  
 

Do weryfikacji przedstawić należy aktualne legitymacje szkolne oraz zgłoszenie 

wygenerowane w SRS,  na które uczeń nie może być dopisany odręcznie. Zgłoszenie musi być 

podpisane przez nauczyciela i dyrektora szkoły.   

 

Koszty organizacji finału pokrywa Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy ze środków 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Ministerstwa Sportu. 

 

Koszty dojazdu szkoła pokrywa we własnym zakresie.     
 

Adres  -       Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku 
 Ul. GDYŃSKICH KOSYNIERÓW 11, 80-866 GDAŃSK 
TEL. 58/301-99-45, Zbigniew Gajewski tel.605 600 251, Urszula Górska 601 348 843 
E-MAIL:  biuro@wszs.pomorze.pl 


