
REGULAMIN  
LIGI  SZKÓŁ  MISTRZOSTWA  SPORTOWEGO W 

PŁYWANIU  
 

1. Termin i miejsce zawodów. 

1.1. Według zasad generalnych 

1.2. Zawody odbędą się dwa razy w roku /na pływalni 25m i 50m/. 

1.3. Edycja zawodów obejmuje rok szkolny. 

2. Kierownictwo zawodów i Komisja Sędziowska. 

Według zasad generalnych 

3. Uczestnictwo. 

Startują wszyscy zawodnicy - uczniowie SMS-ów 

4. Program zawodów 
 

I dzień 
Dziewczęta Chłopcy 

4.1 200 m st. dowolnym 4.2 200 m st. dowolnym 
4.3 200 m st. klasycznym 4.4 200 m st. klasycznym 
4.5 200 m st. grzbietowym 4.6 200 m st. grzbietowym 
4.7 200 m st. motylkowym 4.8 200 m st. motylkowym 
4.9 200 m st. zmiennym 4.10 200 m st. zmiennym 
4.11 800 m st. dowolnym 4.12 1500 m st. dowolnym 
4.13 4x200 m st. dowolnym 4.14 4x200 m st. dowolnym 
4.15 4x100 m st. zmiennym 4.16 4x100 m st. zmiennym 

II dzień 
Dziewczęta Chłopcy 

4.17 100 m st. dowolnym 4.18 100 m st. dowolnym 
4.19 100 m st. klasycznym 4.20 100 m st. klasycznym 
4.21 100 m st. grzbietowym 4.22 100 m st. grzbietowym 
4.23 100 m st. motylkowym 4.24 100 m st. motylkowym 
4.25 400 m st. zmiennym 4.26 400 m st. zmiennym 
4.27 400 m st. dowolnym 4.28 400 m st. dowolnym 
4.29 4x100 m st. dowolnym 4.30 4x100 m st. dowolnym 

 

Memoriał A. Sylwestrowicza 8x50 m st. zmiennym 
 

5. Przepisy techniczne. 

5.1. Zawody przeprowadzane są systemem eliminacji i finałów. Konkurencje 800 m i 
1500 m stylem dowolnym oraz sztafety rozgrywane są seriami na czas. Najsilniejsze 
serie tych konkurencji oraz wszystkie sztafety rozgrywane będą w bloku finałowym. 
Rozstawienie serii 800 m i 1500 m. st. dowolnym oraz losowanie torów do wyścigów 
sztafetowych odbędzie się na konferencji technicznej. 



5.2. We wszystkich konkurencjach przeprowadzanych systemem eliminacji i finałów są 
rozgrywane finały "A"  i finały "B". 

5.3. Każdy zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych i sztafetach w 
każdym bloku. 

5.4. Każda szkoła może wystawić w każdym wyścigu sztafetowym po jednej drużynie. 

5.5. W sztafecie 8x50 m st. zmiennym startują 4 dziewczęta i 4 chłopców w/g 
następującego systemu:  

 
st. grzbietowy dziewczyna / chłopiec 
st. klasyczny  dziewczyna / chłopiec  
st. motylkowy dziewczyna / chłopiec  
st. dowolny  dziewczyna / chłopiec 

Sztafeta wyłączona jest z ogólnej punktacji  

6. Punktacja. 

6.1. Punktację prowadzi się w/g czasów uzyskanych w finałach A i B oraz wyścigach 
rozgrywanych seriami na czas.  

6.2. Pływalnia 25 m - 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 

6.3. Pływalnia 50 m- 17, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 

6.4. Sztafety punktowane są podwójnie. 

6.5. Prowadzi się punktację zespołową i indywidualną 

6.6. W punktacji zespołowej o kolejności decyduje suma punktów zdobytych przez 
zawodników danej szkoły w wyścigach indywidualnych i wyścigach sztafetowych 

6.7. W przypadku równej ilości punktów o kolejności decyduje większa ilość zdobytych 
miejsc 1, 2 itd. 

6.8. W punktacji indywidualnej uwzględnia sie sumę punktów wg tabeli punktowej 
uzyskanych przez zawodnika w następujących blokach: 

 
Blok Styl Dystans 

1. Dowolny (sprint)  100, 200 
2. Dowolny (dystans) 400, 800/1500 
3. Motylkowy  100, 200 
4. Grzbietowy  100, 200 
5. Klasyczny  100, 200 
6. Zmienny  200, 400 

 

7. Nagrody. 

7.1. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze szkoły w klasyfikacji łącznej za dwie rundy. 

7.2. W punktacji indywidualnej nagrodzeni  zostaną oddzielnie w każdej rundzie najlepsi 
zawodnicy, którzy uzyskali największą ilość punktów w blokach konkurencji 
wymienionych w p. 6.8. 

7.3. W sztafecie 8x50 m st. zmiennym trzy pierwsze zespoły otrzymują tort lub słodycze. 

8. Zasady finansowania. 



8.1. Koszty organizacyjne pokrywa szkoła - gospodarz zawodów 

8.2. Koszty pobytu pokrywają zainteresowane szkoły. 

8.3. Opłatę startową w wysokości 1000 pln za każdą rundę pokrywają zainteresowane 
szkoły. Opłata jest w całości przeznaczona na nagrody. 

9. Postanowienia końcowe. 

Wg zasad generalnych 



 


