
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

LICEALIADA 2021/2022 

1. Organizator: 

 Szkolny Związek Sportowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy   

(Magdalena Schmidt 602304097, magduchaschmidt@gmail.com) 

2. Miejsce i termin zawodów: 

 Rypińskie Centrum Sportu  

 termin zawodów – 07.12.2021 r. ( wtorek)  

 długość pływalni – 25 m, 

 temperatura wody - 27°C, 

 pomiar czasu – ręczny, 

 ilość torów – 6 

 Naczelnikiem zawodów jest Karolina Topolewska 

3. Uczestnictwo w zawodach: 

 w zawodach mają prawo wystartować uczniowie dziennych szkół ponadpodstawowych 
(roczniki 2002 i młodsi) 

 do zawodów obowiązują zgłoszenia w systemie SRS – wygenerowane, wydrukowane, 

podpisane przez Dyrektora Szkoły i  dostarczone na zawody oraz zgłoszenie imienne 

z podaniem dystansu, rocznika wysłane maile na załączonym druku do 03.12.2021 

na adres   office@recall.pl .Na karcie zgłoszenia należy wpisać czas lub znak X w 

odpowiedniej kratce. 

 

 Każdy zawodnik musi posiadać ważną legitymację szkolną ( legitymacje wystawione po 

01.10.2021 r. ważne wraz zaświadczeniem dyrektora szkoły) 

 

 Zawodnicy zostaną dopuszczeni do rozgrywek szczebla wojewódzkiego    rozpoczynający  

naukę w szkole po 1.10.2021 r. gdy: zmienili miejsce zamieszkania wraz z rodzicami, lub 

opiekunami   prawnymi,  sądowa zmiana opiekunów 

  do zawodów dopuszczani są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadający 

grupę dyspanseryjną A, As lub B i Bk, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania 

fizycznego. 

 do zawodów dopuszczeni są uczniowie zdrowi, bez oznak infekcji  

i podwyższonej temperatury, nie przebywający na kwarantannie. 

 

 

 

 

 



4. Program zawodów 

Rozgrzewka – 9.30                                     Rozpoczęcie zawodów – 10.00 

Dziewczęta Chłopcy 

1 6 x 50 m stylem dowolnym  2 6 x 50 m stylem dowolnym  

3 50 m stylem motylkowym 4 50 m stylem motylkowym 

5 50 m stylem grzbietowym 6 50 m stylem grzbietowym 

7 50 m stylem klasycznym 8 50 m stylem klasycznym 

9 50 m stylem dowolnym 10 50 m stylem dowolnym 

 

5. Postanowienia końcowe: 

 zawody zostaną rozegrane seriami na czas, zawodnicy zostaną rozstawieni zgodnie z 

przepisami PZP 

 

 warunkiem uczestnictwa w zawodach jest WYSTAWIENIE SZTAFETY. Szkoła 

będzie sklasyfikowana jeżeli sztafeta ukończy wyścig. Poza tym szkoła może 

wystawić maksymalnie po jednym zawodniku (pływającym w sztafecie) na jednym 

dystansie indywidualnym. 

  prowadzona jest osobna klasyfikacji drużynowa dla dziewcząt i chłopców według 

zajętych miejsc w konkurencjach indywidualnych: I miejsce – 17 pkt., II – 15 pkt., III – 

14 pkt., IV – 13 pkt., V – 12 – pkt., VI – 11 pkt., ………. XVI – 1 pkt. Punkty za 

sztafety liczone będą podwójnie. Zawodnik lub sztafeta, która zostanie 

zdyskwalifikowana bądź nie ukończy wyścigu nie zdobywa punktów do klasyfikacji 

drużynowej, 

 w przypadku równej ilości punktów o zajętym miejscu w klasyfikacji drużynowej 

decyduje zajęte miejsce w sztafecie, 

 wszelkie zmiany dotyczące zgłoszeń do zawodów można zgłaszać do 24 godzin przed 

rozpoczęciem zawodów, po wyznaczonym czasie przyjmowane będą jedynie 

wycofania z zawodów 

 organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania zawodów, 

 na pływalni obowiązuje obuwie zamienne, 

 zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZP i FINA 

 w sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z 

naczelnikiem zawodów, 

 zawody zostaną rozegrane zgodnie z Kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego w 

Bydgoszczy na rok szkolny 2021/2022 

 na zawody nie została powołana komisja odwoławcza. 

 

 Podczas całych zawodów obowiązuje wszystkie obostrzenia, zalecenia covidowe 

zgodnie z regulaminem obiektu i zawodów pływackich (maseczki, dyzynfekcja, 

bezpieczny dystans) 

 

Koordynator zawodów pływackich                                                    V-ce Prezes SZSWK-P 

Jacek Piechowiak                                                                   Magdalena Schmidt 

 

 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 



Licealiada 

REPREZENTACJA SZKOŁY ………………………………… 

 

DZIEWCZĘTA / CHŁOPCY  
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W odpowiednią kratkę proszę wpisać czas zgłoszeniowy ucznia bądź w przypadku braku czasu 

zgłoszeniowego proszę wpisać znak X. 

Podpis osoby zgłaszającej:  

 

 

 

 

 

 

 

 


