
 
 

WROCŁAWSKI  SZKOLNY  ZWIĄZEK  SPORTOWY 

50-529 Wrocław, ul. Borowska 1-3 

tel . ( 71 ) 367 33 16   

www.wroclawskiszs.pl 
e-mail ; p.widawski1980@gmail.com 

 

   Wrocław 17.05.2021r. 
KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY 

MISTRZOSTW WROCŁAWIA IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ,  
Organizator 
Wrocławski Szkolny Związek Sportowy we Wrocławiu, DOZP, Sp 84 Wrocław 
Naczelnik zawodów – Janusz Świtecki tel. 603641616  
Piotr Widawski tel. 500733600, p.widawski1980@gmail.com,  www.wroclawskiszs.pl  
 
Termin i miejsce 
Zawody zostaną przeprowadzone w dniu 31.05.2021 roku na pływalni Szkoły Podstawowej Nr 
84 we Wrocławiu ul. Górnickiego.  
III.   Uczestnictwo 
W zawodach prawo startu posiadają reprezentacje z 8 (4 chłopców + 4 dziewczynki)   
Godz. 11.30 Igrzyska Młodzieży Szkolnej - rocznik 2006 oraz 2007 
Zgłoszenia do zawodów przez plik „zaproszenie.lxf” dostępny na stronie livetiming.pl, 
należy wysłać do dnia 28 maja na adres nadobny@nadobny.net Pomoc w zgłoszeniach w 
godz.20:00-22:30 tel. 501689802  
IV. Regulamin i uczestnictwo poniżej 
Przypominamy o legitymacjach szkolnych oraz lista zgłoszeniowych.  
 

DRUŻYNOWE ZAWODY PŁYWACKIE 

I  UCZESTNICTWO: 

W zawodach uczestniczą 8 osobowe zespoły szkolne: 

- igrzyska młodzieży szkolnej: 4 dz. i 4 chł. z klas 7-8; 

 

II  PROGRAM: 

 

Igrzyska młodzieży szkolnej, starty indywidualne: 50m st. motylkowym, 50m st. grzbietowym, 

                50m st. klasycznym, 50m st. dowolnym; 

                      sztafety: 8 x 50 m st, dowolnym ( 4 dz. + 4 chł. ); 

 

 

 

III PRZEPISY TECHNICZNE: 

 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami Polskiego Związku Pływackiego na pływalni 

25 metrowej; 

W każdej konkurencji indywidualnej może wystartować tylko jedna dz. i jeden chł. z zespołu 

szkolnego. 

W zespole sztafetowym mogą wystartować tylko uczniowie startujący w konkurencjach 

indywidualnych ( 4 dz. + 4 chł. ); 

Zawody przeprowadzone są seriami na czas według podanych czasów w zgłoszeniu; 

Z płytkiej strony pływalni uczniowie startują z wody. W momencie startu jedna dłoń znajduje się na 

krawędzi pływalni. 

 



IV PUNKTACJA DRUŻYNOWA: 

 

Szkoła może wystawić tylko jeden zespół; 

Sklasyfikowane będą zespoły szkolne, które wystawiły sztafety; 

Punktację prowadzi się według zajętych miejsc w poszczególnych konkurencjach: 

- w konkurencjach indywidualnych:  1m 10 pkt, 2m 8 pkt, 3m 7 pkt. …. 9m 1 pkt; 

- w konkurencjach sztafetowych: 1m 20 pkt, 2m 18 pkt, 3m 17 pkt …… 9m 11 pkt; 

Do punktacji drużynowej zaliczane będą wyniki indywidualne + wyniki sztafet; 

Kolejność startu uczniów w sztafetach jest dowolna; 

W przypadku równej liczby punktów decyduje zajęte miejsce sztafety; 

Prowadzi się jedną punktację drużynową ( dz, + chł. ). 

Wrocławski SZS wręczać będzie medale za konkurencje indywidualne, sztafetowe. 

 

 

 


