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1. Termin: 26-27 maja 2017 
Miejsce zawodów: MOSRIR „Floating Arena” ul.Wąska Szczecin.  
Organizator: 

- Polski Związek Pływacki 
- Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie 

Partnerzy współpracujący: 
- Zachodniopomorski Okręgowy Związek Pływacki 
- Miejski Klub Pływacki w Szczecinie 
- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie 
 

2. Sprawy techniczne: 
Długość pływalni: 50m. 
Temperatura wody: 27 stopni 
Ilość torów: 10 
Pomiar czasu: elektroniczny 

 
 
 
3. Uczestnictwo. 
3.1 W zawodach mają prawo startu uczniowie danej placówki Szkoły Mistrzostwa Sportowego. 
3.2 Zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarskie oraz licencje Polskiego Związku Pływackiego. 
3.3 Posiadają status AKTYWNY w systemie SEL 
W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Naczelnik Zawodów oraz Sędzia Główny 
 

4. Program zawodów 

I dzień – blok poranny – 26.05.2017 (piątek) 

 

 

Rozgrzewka godz. 7:30, Początek zawodów godz. 9:00 

Kobiety Mężczyźni 

1 50 m st. dowolnym 2 50 m st. dowolnym 

3 50 m st. klasycznym   4 50 m st. klasycznym   

5 100 m st. motylkowym 6 100 m st. motylkowym 

7 200 m st. dowolnym 8 200 m st. dowolnym 

9 200 m st. grzbietowym 10 200 m st. grzbietowym 

11 400 m st. zmiennym  12 400 m st. zmiennym  

Przerwa 15 minut na zgłaszanie składów sztafet 

13 4x200 m st. Dowolnym 14 4x200 m st. Dowolnym 

I dzień – blok popołudniowy – 26.05.2017 (piątek) 
 

Rozgrzewka godz. 14:30,  Uroczyste otwarcie zawodów 15:45, Początek zawodów godz. 16:00 
 

Kobiety Mężczyźni 

15 50 m st. motylkowym 16 50 m st. motylkowym 

17 50 m st. grzbietowym 18 50 m st. grzbietowym 

19 400 m st. dowolnym 20 400 m st. dowolnym 

21 200 m st. klasycznym 22 200 m st. klasycznym 

23 200 m st. zmiennym 24 200 m st. zmiennym 

Przerwa 15 minut na zgłaszanie składów sztafet 

25 4x100 m st. dowolnym 26 4x100 m st. dowolnym 



II dzień – blok poranny – 27.05.2017 (sobota) 
 
 
 

Rozgrzewka godz. 7:30,  Początek zawodów godz. 9:00 
 Kobiety Mężczyźni 

27. 8 x 50m stylem dowolnym mix 

28 200 m st. motylkowym 29 200 m st. motylkowym 

30 100 m st. dowolnym 31 100 m st. dowolnym 

32 100 m st. grzbietowym 33 100 m st. grzbietowym 

34 100 m st. klasycznym 35 100 m st. klasycznym 

36 800 m st. dowolnym 37 1500 m st. dowolnym 

38 4x100 m st. zmiennym 39 4x100 m st. zmiennym 

Uwaga – składy zespołów sztafetowych 8 x 50m st. dowolnym muszą zostać zgłoszone podczas 
rozgrzewki – najpóźniej do godziny 8:00 w dniu 27 maja. 

5. Przepisy techniczne: 

5.1 Zawody przeprowadzane będą seriami na czas od najsłabszej do najsilniejszej. 
5.2 Rozstawienia serii wszystkich konkurencji indywidualnych dokona Organizator na podstawie 
zweryfikowanych czasów zgłoszenia. Podstawą do rozstawienia sztafet będą wyniki uzyskane podczas      
I rundy zawodów w edycji 2016-2017 przeprowadzonych w Olsztynie w dniach 02-03.12.2016. 
5.3 Każda szkoła może zgłosić do każdej konkurencji indywidualnej dowolną liczbę zawodników                  
ale punkty zdobywa dwóch najlepszych. Do każdej konkurencji sztafetowej każda szkoła może zgłosić 
jeden zespół sztafetowy. 
5.4 Zawodnicy mają prawo startu w czterech konkurencjach indywidualnych i w sztafetach.  
Nie dopuszcza się startów poza konkursem. 
5.5 Sztafeta 8 x 50 m st. dowolnym jest punktowana i wliczana do punktacji ogólnej. 
Uczestniczą w niej 4 K i 4 M – naprzemiennie zaczynając od K. 
 
 
6. Punktacja: 
 6.1 Podczas zawodów prowadzona będzie punktacja indywidualna i drużynowa. 
 6.2 W punktacji indywidualnej o wyniku zawodnika decydować będzie suma punktów                          
według tabeli wielobojowej FINA z dwóch startów 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 

 
6.3 W punktacji drużynowej o kolejności zadecyduje suma punktów zdobytych przez zawodników danej 
szkoły za miejsca w konkurencjach indywidualnych i sztafetowych. 
6.4 Punkty za miejsca w konkurencjach indywidualnych będą przyznawane wg klucza: 
 - I m – liczba zgłoszonych szkół x 2 + 1 pkt 
 - II m - liczba zgłoszonych szkół x 2 - 1 pkt. 
 - III m - liczba zgłoszonych szkół x 2 - 2 pkt. 
 - kolejne miejsca „-1 pkt”. 
 6.5 W konkurencjach sztafetowych punkty przyznawane są w podwójnej ilości. 
 6.6 Klasyfikacja końcowa Ligi Szkół Mistrzostwa Sportowego za dany sezon obejmuje sumę punktów 
uzyskanych w I i II rundzie zawodów. 
 



7. Nagrody. 
7.1 W klasyfikacji drużynowej nagrodzone zostaną pucharami trzy pierwsze szkoły w klasyfikacji łącznej 
za dwie rundy. 
7.2 W punktacji indywidualnej nagrodzeni zostaną, zawodnicy i zawodniczki zajmujący miejsca I – III     
w blokach konkurencji wymienionych w p. 6.2. – nagroda finansowa 
7.3 Wyróżnienie dla sztafety mieszanej 8 x 50 m st. dowolnym 
 
8. Zasady finansowania. 
8.1 Koszty organizacyjne pokrywa organizator. 
8.2 Koszty pobytu pokrywają zainteresowane szkoły. 
8.3 Opłata startowa: 1500,00 PLN 
Opłatę należy wpłacić na konto Miejskiego Klubu Pływackiego do dnia 22.05.2017r. godz.15:00 
Nr konta:  

ING Bank Śląski O/Szczecin 
81 1050 1559 1000 0022 2781 3314 

 
8.4 Inne: opłata za listę startową wynosi 10zł, komplet wyników 20zł. (płatne gotówką w biurze 
zawodów) 
 
9. Zgłoszenia do zawodów: 
Zgłoszenie (wyłącznie w formacie lxf.) należy przesłać na adres: bojard@poczta.onet.pl  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  20 maja 2017 do godziny 24:00 

Obsługa techniczna: Bogdan Jardzioch. Tel. 601 625 181 
 

Zaproszenie lxf na stronie internetowej: www.megatiming.pl 
 
Zgłoszenie do zawodów w wersji elektronicznej musi zawierać plik lxf uzupełniony Edytorem Zgłoszeń 
posiadający alfabetyczną listę zgłaszanych zawodników z podaniem roku urodzenia, numeru licencji 
zawodnika, nazwy szkoły oraz wykazu konkurencji, do których zawodnik zostaje zgłoszony wraz z czasem 
zgłoszenia - wyniki uzyskane na pływalni 25 lub 50 metrowej, nie wcześniej niż w roku kalendarzowym 
poprzedzającym imprezę. Należy podać miejsce i datę uzyskania wyniku. 
 
10. Sprawy inne 
10.1 Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 25 maja 2017 o godzinie 20:00 w sali konferencyjnej 
MOSRIR „Floating Arena” (I piętro) ul.Wąska 16 
10.2 Wycofanie zawodnika możliwe jest do 48 godzin przed przeprowadzeniem odprawy technicznej. 
10.3 Podczas odprawy technicznej można wykreślić zawodnika zgłoszonego w regulaminowym 
terminie i wpisać w jego miejsce w tej samej konkurencji innego zawodnika reprezentującego tę samą 
szkołę. 
10.4 Kierownik ekipy klubowej na zawodach musi posiadać oraz udostępnić na żądanie organizatora, 
ważne licencje i zaświadczenia o stanie zdrowia zawodników dopuszczające do uprawiania pływania. 
10.5 Podczas trwania zawodów dostępne będą 2 tory pływackie na basenie 25 metrowym.  
W dniu 25 maja będzie możliwość skorzystania z basenu 50 metrowego w ramach godzin treningowych 
CMS Szczecin (16:00-18:00), po wcześniejszym zgłoszeniu. 
10.6 Paski do szafek dla zawodników pobierają Kierownicy ekip na czas trwania zawodów za 
pokwitowaniem w kasie MOSRIR. Zwrot następuje w dniu zakończenia zawodów. Kara za zagubiony 
pasek wynosi 30,00 zł. 
10.7 Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu. 
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