
XXVI WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE
SZKÓŁ MIASTA LUBLIN

IGRZYSKA DZIECI
Pływanie dziewcząt i chłopców

                                     Regulamin techniczny

1. Uczestnictwo.

1.1.   Drużynę stanowią uczniowie jednej zgłoszonej do rozgrywek szkoły urodzeni w latach 
  2009 i młodsi.

1.2.   W skład reprezentacji wchodzi minimum 6 zawodniczek  i/lub 6 zawodników. 
1.3.   Szkoła ma prawo zgłosić maksymalnie 3 zawodniczki i/lub 3 zawodników w danym stylu. 

2. Przepisy techniczne.

2.1. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZP na pływalni 25-metrowej.
2.2. Każda zawodniczka/zawodnik może startować w sztafecie i tylko w 1 stylu indywidualnie.

        2.3.  Zawody przeprowadzone są seriami na czas, rozstawienie zawodników w poszczególnych 
                seriach nastąpi na zasadach ogólnych.

3. Program zawodów.

6 x 25 m stylem dowolnym dziewcząt
6 x 25 m stylem dowolnym chłopców

50 m stylem motylkowym dziewcząt
50 m stylem motylkowym chłopców
50 m stylem klasycznym dziewcząt
50 m stylem klasycznym chłopców
50 m stylem grzbietowym dziewcząt
50 m stylem grzbietowym chłopców
50 m stylem dowolnym dziewcząt

50 m stylem dowolnym chłopców

4. Punktacja drużynowa.

      4.1. Sklasyfikowane będą tylko zespoły, które wystawiły sztafetę.
      4.2. Punktację prowadzi się według zajętych miejsc w poszczególnych konkurencjach:

4.2.1) w indywidualnych: I m – 17 pkt., II m – 15 pkt., III m – 14 pkt. itd.,
4.2.2) w sztafecie: I m – 34 pkt., II m – 30 pkt., III m – 28 pkt. itd.,
4.2.3)  do punktacji drużynowej zaliczać się będzie trzy wyniki indywidualne i wynik sztafety,
4.2.4)  drużyna, która nie wystawiła zawodnika w danym wyścigu, nie zdobywa punktów za

    dany wyścig jednak nie podlega dyskwalifikacji,



4.2.5)  zawodnik zdyskwalifikowany w danym wyścigu indywidualnym nie zdobywa punktów,
4.2.6) w przypadku równej liczby punktów o kolejności decyduje miejsce sztafety, a dalej   

większa liczba zdobytych miejsc pierwszych, drugich itd..

4.3. Prowadzi się oddzielnie punktację dla dziewcząt i chłopców.

5. O wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator 
     zawodów lub sędzia główny.



XXVI WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE
SZKÓŁ MIASTA LUBLIN

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Pływanie dziewcząt i chłopców

                                     Regulamin techniczny

1. Uczestnictwo.

1.1.   Drużynę stanowią uczniowie jednej zgłoszonej do rozgrywek szkoły urodzeni w latach 
  2007 – 2008.

1.2.   W skład reprezentacji wchodzi minimum 6 zawodniczek  i/lub 6 zawodników. 
1.3.   Szkoła ma prawo zgłosić maksymalnie 3 zawodniczki i/lub 3 zawodników w danym stylu. 

2. Przepisy techniczne.

2.1. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZP na pływalni 25-metrowej.
2.2. Każda zawodniczka/zawodnik może startować w sztafecie i tylko w 1 stylu indywidualnie.

        2.3.  Zawody przeprowadzone są seriami na czas, rozstawienie zawodników w poszczególnych 
                seriach nastąpi na zasadach ogólnych.

3. Program zawodów.

6 x 25 m stylem dowolnym dziewcząt
6 x 25 m stylem dowolnym chłopców

50 m stylem motylkowym dziewcząt
50 m stylem motylkowym chłopców
50 m stylem klasycznym dziewcząt
50 m stylem klasycznym chłopców
50 m stylem grzbietowym dziewcząt
50 m stylem grzbietowym chłopców
50 m stylem dowolnym dziewcząt

50 m stylem dowolnym chłopców

4. Punktacja drużynowa.

      4.1. Sklasyfikowane będą tylko zespoły, które wystawiły sztafetę.
      4.2. Punktację prowadzi się według zajętych miejsc w poszczególnych konkurencjach:

4.2.1) w indywidualnych: I m – 17 pkt., II m – 15 pkt., III m – 14 pkt. itd.,
4.2.2) w sztafecie: I m – 34 pkt., II m – 30 pkt., III m – 28 pkt. itd.,
4.2.3)  do punktacji drużynowej zaliczać się będzie trzy wyniki indywidualne i wynik sztafety,
4.2.4)  drużyna, która nie wystawiła zawodnika w danym wyścigu, nie zdobywa punktów za

    dany wyścig jednak nie podlega dyskwalifikacji,



4.2.5)  zawodnik zdyskwalifikowany w danym wyścigu indywidualnym nie zdobywa punktów,
4.2.6) w przypadku równej liczby punktów o kolejności decyduje miejsce sztafety, a dalej   

większa liczba zdobytych miejsc pierwszych, drugich itd..

4.3. Prowadzi się oddzielnie punktację dla dziewcząt i chłopców.

5. O wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator 
     zawodów lub sędzia główny.



XXVI WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE
SZKÓŁ MIASTA LUBLIN

LICEALIADA
Pływanie dziewcząt i chłopców 

Regulamin techniczny

1. Uczestnictwo.

1.1.   Drużynę stanowią uczniowie jednej zgłoszonej do rozgrywek szkoły urodzeni w 2002 roku
      i  młodsi.    

1.2.   W skład reprezentacji wchodzi minimum 6 zawodniczek  i/lub 6 zawodników. 
1.3.   Szkoła ma  prawo zgłosić maksymalnie 3 zawodniczki i/lub 3 zawodników w danym stylu. 

2. Przepisy techniczne.

2.1. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZP na pływalni 25-metrowej.
2.2. Każda zawodniczka/zawodnik może startować w sztafecie i tylko w 1 stylu indywidualnie.

        2.3.  Zawody przeprowadzone są seriami na czas, rozstawienie zawodników w poszczególnych 
                seriach nastąpi na zasadach ogólnych.

3. Program zawodów.

6 x 25 m stylem dowolnym dziewcząt
6 x 25 m stylem dowolnym chłopców

50 m stylem motylkowym dziewcząt
50 m stylem motylkowym chłopców
50 m stylem klasycznym dziewcząt
50 m stylem klasycznym chłopców
50 m stylem grzbietowym dziewcząt
50 m stylem grzbietowym chłopców
50 m stylem dowolnym dziewcząt

50 m stylem dowolnym chłopców

4. Punktacja drużynowa.

      4.1. Sklasyfikowane będą tylko zespoły, które wystawiły sztafetę.
      4.2. Punktację prowadzi się według zajętych miejsc w poszczególnych konkurencjach:

4.2.1) w indywidualnych: I m – 17 pkt., II m – 15 pkt., III m – 14 pkt. itd.,
4.2.2) w sztafecie: I m – 34 pkt., II m – 30 pkt., III m – 28 pkt. itd.,
4.2.3)  do punktacji drużynowej zaliczać się będzie trzy wyniki indywidualne i wynik sztafety,
4.2.4)  drużyna, która nie wystawiła zawodnika w danym wyścigu, nie zdobywa punktów za 

dany wyścig jednak nie podlega dyskwalifikacji,



4.2.5)  zawodnik zdyskwalifikowany w danym wyścigu indywidualnym nie zdobywa punktów,
4.2.6) w przypadku równej  liczby punktów o kolejności  decyduje  miejsce sztafety,  a  dalej

większa liczba zdobytych miejsc pierwszych, drugich itd.,.

4.3. Prowadzi się oddzielnie punktację dla dziewcząt i chłopców.

5. O wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator 
     zawodów lub sędzia główny.


