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POLSKI ZWIĄZEK PŁYWACKI 
 

Komisja Szkół Sportowych PZP 
 

KLUB OLIMPIJCZYKA “SOKÓŁ” 
 

MKS – SMS „VICTORIA” 
 

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Raciborzu 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA  
SPORTOWEGO 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI 

 
Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących 

  
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 

Finału  
Międzywojewódzkich Mistrzostw Szkół Podstawowych i Gimnazjum 

w pływaniu. 

Mistrzostwa Polski Szkół  
 

 
Racibórz dnia 20-21. III. 2010r. 

 
 
 

 



1. Termin i miejsce zawodów: 
 
20-21.03.2010 r.- Pływalnia Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Raciborzu ul.  
                                   Słowackiego 55 (Szkoły Podstawowe) 

- Pływalnia SMS w Raciborzu ul. Śląska 3 ( Gimnazja) 
 
2. Kierownictwo zawodów - Komisja Sędziowska i Odwoławcza: 
  
Według zasad  generalnych. 
     
 
3. Uczestnictwo:  
 
Według zasad generalnych. 
    W zawodach mają prawo startu zawodnicy-uczniowie Podstawowych Szkół Sportowych   
     urodzonych w 1997 i młodsi, oraz zawodnicy-uczniowie Gimnazjów Sportowych   
     urodzonych w 1994 i młodsi. 
 
4. Program zawodów: 
 
 
 

I dzień zawodów  
 

godz. 900 rozgrzewka, godz. 1000 eliminacje, godz. 1600 rozgrzewka,   1700  finały 
Uroczyste otwarcie godz. 1645. 

kobiety   męŜczyźni 
4.1 200 m. st. dowolnym 4.2 200 m. st. dowolnym 
4.3 100 m st. klasycznym 4.4 100 m st. klasycznym 
4.5 200 m st. grzbietowym 4.6 200 m st. grzbietowym 
4.7 200 m st. zmiennym 4.8 200 m st. zmiennym 
4.9 50 m st. dowolnym 4.10 50 m st. dowolnym 
    

 4.11 Sztafeta / promocyjna/  
 „im. Jana Jaworskiego” 

8 x 100 m. stylem zmiennym / 4 dz. + 4 chł. / 
 

II dzień zawodów 
 

godz. 900 rozgrzewka, godz. 1000 eliminacje, godz. 1500 rozgrzewka, 1600 finały 
 

4.12 100 m st. Dowolnym  4.13 100 m st. Dowolnym  
4.14 200 m st. Klasycznym 4.15 200 m st. Klasycznym 
4.16 100 m st. Grzbietowym 4.17 100 m st. Grzbietowym 
4.18 100 m st. Motylkowym 4.19 100 m st. Motylkowym 
4.20 4x100 dowolnym 4.21 4x100 dowolnym 
 
 



5. Przepisy techniczne: 
 
   5.1 Długość pływalni 25 m, 6 torów, ręczny pomiar czasu /szkoły podstawowe/,  
        elektroniczny /gimnazja/, zgodnie z regulaminem imprez  centralnych  w pływaniu. 
   5.2 Zawody przeprowadzone są systemem eliminacji i finałów. We wszystkich   
         konkurencjach przeprowadzanych systemem eliminacji i finałów są rozgrywane finały   
        “A” i finały “B”. 
   5.3 Zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnie i sztafecie dziennie.     
         (szkoła z pełnym składem osobowym obowiązkowo startuje w  sztafecie 8 x 100 m.  

         stylem zmiennym).  

   5.4 Zawody odbywają się oddzielnie w kategorii Szkół Podstawowych i Gimnazjów. 
          
6. Zgłoszenie do zawodów: 
 
    6.1 Zgłoszenie do zawodów naleŜy dokonać drogą elektroniczną na adres  

robertbrus@poczta.onet.pl lub fax.( 0-12 ) 644-59-38. 
          Zapraszamy do edytora zgłoszeń. 
    6.2 Zawodnicy powinni posiadać legitymacje szkolne, które będą  sprawdzane   
           wyrywkowo/  podczas weryfikacji na odprawie technicznej lub w czasie zawodów 
          po zgłoszeniu protestu. 
    6.3 Zgłoszenie naleŜy obowiązkowo wypełnić i przesłać drogą elektroniczną w    
          nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2010 r.   
 6.4 Zgłoszenie na posiłki i noclegi moŜna dokonać pocztą elektroniczną  sp15@op.pl  
          albo na   adres: 
           

Andrzej Ciesielski   Sportowa  Szkoła Podstawowa Nr15   
ul. Słowackiego 48, 47-400 Racibórz 
TEL/FAX. (032) 415 5644, 414 0602 

z dopiskiem: Finał Międzywojewódzki Szkół 
   
  6.5 Zgłoszenia nie zawierające wszystkich danych lub nadesłane po terminie mogą być  
        uwzględnione po uiszczeniu opłaty porządkowej w wysokości 200 zł. (zgodnie z                    
        regulaminem imprez centralnych pkt. 3) 
 
7. Nagrody: 
 
    7.1 Zawodnicy punktują w kategorii Szkół Podstawowych i Gimnazjów oddzielnie, 
          według klucza 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pkt. Za pierwsze trzy miejsca  
          zespołowo przyznawane są puchary i dyplomy.  
Uwaga:   
Punktacja za wyścigi sztafetowe im. Jana Jaworskiego jest promocyjna: 
Punktowanych jest 6 szkół / 26, 22, 20, 18, 16, 14 pkt/. Chodzi o wielostronną pracę z 
młodzieŜą w zakresie wszechstronnego przygotowania wszystkimi stylami. Kolejność 
zmian w sztafecie na zmianę dz/chł.  Kolejność styli jak w zmiennym /dlf,grzb,klas, 
kraul./         
 
    7.2 DruŜyna moŜe liczyć maksymalnie 10 zawodników w kategorii Szkół Podstawowych i  
          10 zawodników w kategorii Gimnazjów. Prowadzona jest oddzielna punktacja w   
           kategorii Szkół Podstawowych i w kategorii Gimnazjów. Szkoła moŜe wystawić tylko   

           po jednej druŜynie w kaŜdej kategorii szkół 

    7.3 Zawodnicy otrzymują medale za pierwsze trzy miejsca oraz dyplomy. 
    7.4 Najlepszym zawodnikiem i zawodniczką jest ta osoba, która zgromadzi największą  
          ilość punktów według tabeli FINA za jeden wynik uzyskany w wyścigu finałowym   
          oddzielnie dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów. W przypadku takiej samej ilości pkt.  
          decyduje drugi najlepszy wynik . 
 



8. Zakwaterowanie i wyŜywienie:  
 
     8.1 Zakwaterowanie w hotelach na terenie Raciborza, oraz internacie Szkoły dla  
           Niesłyszących i Słabosłyszących ul. K. Miarki 4. /koszt od 30 do 90 zł w zaleŜności  
            od standardu i ilości miejsc w pokojach./ 
           
      8.2 WyŜywienia stołówka szkolna SSP15 ul. Słowackiego 48, koszt całodziennego   
            wyŜywienia 35 zł ( śniadanie 10 zł, obiad 15 zł, kolacja 10 zł ). 
 
 
 8.3 Zamówienia na noclegi oraz wyŜywienie wyłącznie poprzez organizatora. 
           Zamówienia na noclegi (ilość osób, dz, chł, osoby towarzyszące K i M)  
            oraz wyŜywienie od jakiego posiłku do jakiego, prosimy kierować na adres  
            w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.02.2010 r. na adres : 

Andrzej Ciesielski   Sportowa  Szkoła Podstawowa Nr15   
ul. Słowackiego 48, 47-400 Racibórz 
TEL/FAX. (032) 415 5644, 414 0602 
z dopiskiem: MP Szkół Sportowych 

 
     8.4 WSZYSTKIE ŚWIADCZENIA PŁATNE GOTÓWKĄ 
 
9. Zasady finansowania: 
 

- koszty organizacyjne pokrywa organizator 
- koszty uczestnictwa ponoszą startujące kluby 
- opłata startowa wynosi 10 zł za kaŜdy start zawodnika /sztafeta im. Jana 

Jaworskiego 8x100 zm. bez opłaty startowej/. 
- opłata za komunikat 20 zł  

 
10. Postanowienia końcowe: 
 -     opiekę lekarską zabezpiecza organizator zawodów na kaŜdym obiekcie 
                   zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

- w sprawach nie objętych komunikatem decyduje Naczelnik Zawodów oraz 
Komisja  Odwoławcza w której nie moŜe być osoba bezpośrednio związana ze 
startującymi ekipami. 

- konferencja techniczna odbędzie się  20 marca o godzinie 2000  w  Szkole 
Podstawowej Nr 15 z Oddziałami Sportowymi Racibórz, ul. Słowackiego 48. 

UWAGA: 
1. Podczas uroczystego otwarcia zawodów odbędzie się:  

„Inauguracja  Regionalnych i Miejskich Dni Olimpijczyka” 
 
 

Naczelnicy Wiceprezes 
Mistrzostw Szkół Sportowych Polskiego Związku Pływackiego 

Przewodniczący    
Sławomir Szwed  

Andrzej Ciesielski i Piotr KruŜołek Wojciech Nazarko 

 



 
 
............................................................                                                 ......................................... 
                      pieczęć szkoły 
 
 

Ankieta 

 
- Nazwa Szkoły/ imię patrona, 

nr./.............................................................................................. 
    .................................................................................................................................................. 

- adres ................................................................................................................................. 
- dyrektor ............................................................................................................................ 
- z-ca ds. sportu .................................................................................................................. 
- trener koordynator ............................................................................................................ 
- telefon/fax ........................................................................................................................ 
- poczta elektroniczna  ....................................................................................................... 
- Klub współpracujący /nazwa/ 

.................................................................................................. 
     ................................................................................................................................................. 

- adres ................................................................................................................................. 
- trener koordynator ............................................................................................................ 
- Pływalnia /tak, nie/ 
- własna ............................................................................................................................... 
- klubowa ............................................................................................................................ 
- inna /czyja/ ....................................................................................................................... 

4. Sala gimnastyczna /tak, nie/ 
- szkolna ............................................................................................................................. 
- klubowa ........................................................................................................................... 

5. Siłownia /tak, nie/ 
- szkolna ............................................................................................................................. 
- klubowa ........................................................................................................................... 

6. Czy szkoła korzysta z 
- sauny ................................................................................................................................ 
- fizykoterapii ..................................................................................................................... 
- masaŜu ............................................................................................................................. 

7. Kadra trenerska /ilość szkoleniowców / .................................................................................. 
- klasy mistrzowskiej .......................................................................................................... 
- klasy pierwszej ................................................................................................................. 
- klasy drugiej ..................................................................................................................... 
- instruktorów ..................................................................................................................... 

8. Ilość klas sportowych  
- Szkoła Podstawowa .......................................................................................................... 
- Gimnazjum ....................................................................................................................... 

9. Ilość szkolonych dzieci 
 

Szkoła Podstawowa Gimnazjum 
- klasa I ........................................ - klasa I ........................................ 
- klasa II ....................................... - klasa II ....................................... 
- klasa III ....................................... - klasa III ....................................... 
- klasa IV ...................................... Razem ........................................... 
- klasa V .......................................  
- klasa VI ......................................  
Razem ...........................................  
 
Uwaga: dotyczy tylko klas pływackich. 



10. Ilość sklasyfikowanych zawodników: 
- klasy MM ......................................................................................................................... 
- klasy mistrzowskiej .......................................................................................................... 
- klasy I ............................................................................................................................... 
- klasy II .............................................................................................................................. 
- klasy  ................................................................................................................................ 
- klasy  ................................................................................................................................ 

 Razem ................................................................................................................................... 
11. Akt powołania szkoły sportowej: 

- data ................................................................................................................................... 
- kto powołał ....................................................................................................................... 
- ewentualna data uregulowania statusu prawnego szkoły sportowej (dotyczy szkół z 

klasami sportowymi ): ...................................................................................................... 
12. Proponowane tematy do poruszenia na ogólnopolskiej naradzie szkół sportowych i w 
dyskusji nad szkołami sportowymi z decydentami.  /szkolenie, współpraca z samorządem, 
organizacje, doskonalenie trenerów, kalendarz imprez, problemy, wnioski do PZP i nowego 
Centralnego   itp./. 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
 

Trener koordynator Zastępca ds. sportu Dyrektor 
   

................................................. ................................................. ................................................. 
 
 
Uwaga:  

Wypełnioną czytelnie ankietę /2egz./ proszę przesłać na adres organizatora Mistrzostw Polski 

Szkół Sportowych nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.03.2010 r. 
adres: 

Sportowa Szkoła Podstawowa nr.15 

Im. Jana III Sobieskiego 

Ul. Słowackiego 48 

47-400 Racibórz 
 

Lub  pocztą elektroniczną : wnazarko@wp.pl. 
 

Ankiety wypełniają szkoły podstawowe, gimnazja i licea posiadające ciąg klas 
pływackich. /nie tylko biorące udział w Mistrzostwach Polski Szkół Sportowych/ 
Materiał jest niezbędny w dyskusji przy kolejnym spotkaniu  z MSiT i MEN, oraz w 
doborze tematów i wykładowców na majową konferencję trenerów. Dlatego proszę o 
dokładne wypełnienie ankiety i przemyślenie proponowanych wniosków.  
 Ankieta jest uaktualniana kaŜdego roku z uwagi na zmiany zachodzące w szkołach i sporcie.  

 
 
                                                                                            Wiceprezes 

                                                                          Polskiego Związku Pływackiego 

                                                                                 mgr Wojciech Nazarko. 
 
 


