
 

Regulamin Zawodów Pływackich 

FINAŁ WOJEWÓDZKI  „LICEALIADA” 

1. Organizatorzy  

  Szkolny Związek Sportowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

  Klub Pływacki SEJWAL Rypin 

2. Miejsce/ termin/program zawodów 

 Pływalnia Rypińskiego Centrum Sportu, czwartek  7.12.2022 

 Basen sportowy: długość 25 m, 6 torów, temperatura wody 27,0C 

 Rozgrzewka – 9.45 

 Odprawa techniczna 10.00 

 Rozpoczęcie zawodów pływackich  10.30 

 

3. Cele zawodów 

 Tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestniczenia w różnych formach 

aktywności fizycznej. 

 Popularyzacja pływania, jako czynnej formy uprawiania rekreacji sportowej i spędzania 

czasu wolnego 

4. Uczestnicy 

 Licealiada – grupa wiekowa 2003 i młodsi 

 

5. Zgłoszenia do zawodów 

 

 Zgłoszenie zawodników należy dokonać w systemie srs z zaznaczeniem w jakim stylu 

będzie startował uczestnik zawodów.: srs.szs.pl !!! 

w nieprzekraczalny terminie do niedzieli 4 grudnia 2022 r.-  -  Przesłanie zgłoszeń po 

terminie dyskwalifikuje  szkołę z udziału w zawodach. 

 Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w 

zawodach. Zgody zbiera i przechowuje szkoła zgłaszająca się do rozgrywek. Według 

wzoru zamieszczonego na www.srs.szs.pl 

 

6. Sposób przeprowadzenia zawodów 

 Rozegrane zostaną konkurencje indywidualne (poza punktacją drużynową): 50 

metrów stylem motylkowym, grzbietowym, klasycznym i dowolnym. Każdy 

uczestnik może startować w sztafecie i tylko w 1 stylu indywidualnie. 

 Koniecznością do sklasyfikowania szkoły jest wystawienie sztafety i ukończenie 

przez nią wyścigu. Szkoła maksymalnie może wystawić 6 zawodników/czek 

 Każdy uczestnik startuje w sztafecie i jednej konkurencji indywidualnej. Szkoła nie 

może wystawić więcej niż dwóch zawodników na jednym dystansie. 

 Na klasyfikację drużyny składa się tylko wynik szkoły w sztafecie 

 Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz mogą wystawić maksymalnie po dwa zespoły/ sztafety 

z powiatu 

 W konkurencjach indywidualnych mogą startować zawodnicy zajmujący miejsca 1-3 

na szczeblu powiatowym w każdym stylu, na każdym dystansie w przypadku 

kiedy szkoła nie wystawiła sztafety. 

 

 

 

http://www.srs.szs.pl/


 

 

 

Licealiada – grupa wiekowa 2003 i młodsi 

I. Sztafeta 6 × 50 m stylem dowolnym dziewcząt 

Sztafeta 6 × 50 m stylem dowolnym chłopców 

                                        50 metrów stylem motylkowym 

                                        50 metrów stylem grzbietowym 

                                        50 metrów stylem klasycznym 

                                        50 metrów stylem dowolnym 

 

7. Postanowienia końcowe 

 

 Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas.  

 Pomiar czasu ręczny 

 Podczas zawodów obowiązują przepisy PZP  

 W sprawach spornych decyzje w dniu zawodów podejmuje Sędzia Główny Zawodów. 

 Za bezpieczeństwo i zachowanie zawodników na obiekcie 

odpowiada/trener/nauczyciel/opiekun zgłaszający zawodników. 

 Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi 

 


