
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

Liga Szkół Mistrzostwa Sportowego  

                                  w Pływaniu Runda II 

                            Oświęcim  16 – 17 maja 2014 r. 

 
 
 
1. Termin i miejsce zawodów: 

 16 – 17 maja 2014r.; kryta pływalnia MOSiR Oświęcim ul. Chemików 
 

2. Organizator:  

 Polski Związek Pływacki,  

 Powiatowy Zespół Nr 2 SOMSiT  Oświęcim  

 UKP Unia Oświęcim 

 
DŁUGOŚĆ PŁYWALNI   50 m 
ILOŚĆ TORÓW   8 
TEMP. WODY    27 ° C 
POMIAR CZASU   elektroniczny 
 
3. Uczestnictwo: 

 w zawodach mają prawo startu wszyscy uczniowie poszczególnych Szkół Mistrzostwa 
Sportowego  

 zawodnicy muszą posiadad ważne badania lekarskie oraz licencje. 

 w sprawach nie objętych regulaminem decyduje  Naczelnik Zawodów oraz Sędzia 
Główny 

 
4. Zasady finansowania: 

 koszty organizacyjne pokrywa SMS Oświęcim 

 koszty uczestnictwa ponoszą Szkoły Mistrzostwa Sportowego 

 opłata startowa wynosi 1 500 zł od każdej Szkoły 
 
 
 
 



PROGRAM ZAWODÓW 
 

I BLOK zawodów 16 maja 2014 (piątek) 
Rozgrzewka godz. 15.00  Początek zawodów godz. 16.00 

 Kobiety  Mężczyźni 
1. 50 m stylem grzbietowym 2. 50 m stylem grzbietowym 
3. 100 m stylem dowolnym 4. 100 m stylem dowolnym 
5. 100 m stylem klasycznym 6. 100 m stylem klasycznym 
7. 200 m stylem motylkowym 8. 200 m stylem motylkowym 
9. 200 m stylem zmiennym 10. 200 m stylem zmiennym 

11. 4 x 200 m stylem dowolnym 12. 4 x 200 m stylem dowolnym 
13. Sztafeta im. A. Sylwestrowicza 8x50 m st. dowolnym mix 

II BLOK zawodów 17 maja 2014 (sobota) 
Rozgrzewka godz. 8.00  Początek zawodów godz. 9.00 

14. 50 m stylem motylkowym 15. 50 m stylem motylkowym 
16. 50 m stylem klasycznym 17. 50 m stylem klasycznym 
18. 200 m stylem dowolnym 19. 200 m stylem dowolnym 
20. 200 m stylem grzbietowym 21. 200 m stylem grzbietowym 
22. 400 m stylem zmiennym 23. 400 m stylem zmiennym 
24. 800 m stylem dowolnym 25. 1500 m stylem dowolnym 

III BLOK zawodów 17 maja 2014 (sobota) 
Rozgrzewka godz. 14.00   Początek zawodów godz. 15.00 

26. 50 m stylem dowolnym 27. 50 m stylem dowolnym 
28. 100 m stylem grzbietowym 29. 100 m stylem grzbietowym 
30. 100 m stylem motylkowym 31. 100 m stylem motylkowym 
32. 200 m stylem klasycznym 33. 200 m stylem klasycznym 
34. 400 m stylem dowolnym 35. 400 m stylem dowolnym 
36. 4 x 100 m stylem dowolnym  37. 4 x 100 m stylem dowolnym  
38. 4 x 100 m stylem zmiennym 39. 4 x 100 m stylem zmiennym 

 

5. Przepisy techniczne: 

 Zawody przeprowadzone będą zgodnie z przepisami FINA i PZP, seriami na czas od 
najsłabszej do najsilniejszej. 

 Każda szkoła może wystawid do konkurencji dowolną liczbę zawodników, ale punkty 
zdobywa dwóch najlepszych. 

 Sztafeta 8 x 50 m stylem dowolnym jest punktowana. Startują 4 K i 4 M 
(naprzemiennie zaczynając od dziewcząt ). Sztafeta jest liczona do punktacji ogólnej. 

 Każdy zawodnik ma prawo startu w 4 konkurencjach indywidualnych i w sztafetach. 

 Każda Szkoła może wystawid w wyścigach sztafetowych po jednej drużynie. 

 Rozgrzewka rozpoczyna się 1 godzinę przed rozpoczęciem każdego bloku. 
 
6. Zgłoszenia do zawodów: 

 Zgłoszenie (wyłącznie w formacie lxf.) należy przesład na adres:  zawody@swimart.pl    
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 maja 2014 do godziny 2200 

 Zaproszenie lxf na stronie internetowej  www.megatiming.pl 
 

mailto:zawody@swimart.pl
http://www.megatiming.pl/


7. Punktacja: 
Punktacja prowadzona będzie wg klucza:  

 17,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 pkt. 

 Sztafety punktowane są podwójnie,  

 Prowadzi się punktację zespołową i indywidualną  

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

 W punktacji indywidualnej sumuje się punkty wg tabeli wielobojowej FINA uzyskanej 
przez zawodnika w dwóch startach w następujących blokach konkurencji:  

 

Blok Styl Dystans 
1 Dowolny (sprint)  50, 100, 200  
2 Dowolny (dystans)  400, 800 K / 1500 M 
3 Motylkowy  50, 100, 200  
4 Grzbietowy  50, 100, 200  
5 Klasyczny  50, 100, 200  
6 Zmienny   200, 400  

 
8. Nagrody: 

 W punktacji indywidualnej nagrodzonych zostanie trzech najlepszych zawodników, 
którzy uzyskali największą ilośd punktów w poszczególnych blokach konkurencji. 

 
9. Miejsce zakwaterowania i wyżywienia: 

 Hotele na terenie Oświęcimia 

 VIR – 110 zl osobodzieo 

 Salezjanie –110zł osobodzieo 

 Adria – 130 zł. osobodzieo 
Zamówienia na zakwaterowanie i wyżywienie należy przesład na adres 
Kryta Pływalnia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
ul. Chemików 1 , 32- 602 Oświęcim 
tel. 033 – 842 -32-19  
fax: 033- 842-32-19 
kontakt z p. Moniką Grzeszkowiak mail:  plywalnia@mosir.oswiecim.pl  tel. 501 432 441                  
do dnia 5 maja 2014  
Ostateczne korekty do dnia 10 maja 2014 r. Przy składaniu zamówienia proszę o zgłoszenie 
informacji o posiadanym środku transportu oraz obowiązkowo o podanie danych osoby do 
kontaktu – imię i nazwisko, numer telefonu. 
 
10. Postanowienia koocowe: 

 Konferencja techniczna odbędzie się w dniu 16 maja 2014 (piątek) o godz.1500                         
w kawiarni na pływalni MOSiR. 

 

Serdecznie zapraszamy ! 

mailto:plywalnia@mosir.oswiecim.pl

