
                                                                                                   
     zadanie dofinansowane jest ze środków: MKDNiS            zadanie zostało wsparte ze środków budżetowych  

                                                                                                      województwa śląskiego 
IGRZYSKAMŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

KOMUNIKAT FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

PŁYWANIE DRUŻYNOWE CHŁOPCÓW  

DĄBROWA GÓRNICZA, 30.09.2021r. 

1.Miejsce zawodów – Pływalnia Zespołu Szkół Sportowych  

    w Dąbrowie Górniczej ul. Chopina 34  

2. Termin zawodów –  30 września 2021 r 

3. Uczestnicy i zgłoszenia – 

Startują roczniki 2007 i 2008 

Zgłoszenia w pliku lxf należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 

27.09.2021 do godz. 20.00 na adres email : 

 

wisniowicz@gmail.com 

 

telefon do Wojciech Wiśniowicz 500 193 225 

 

Link do strony ze zgłoszeniem:  

http://livetiming.pl/contest/30172cc3-de05-4ebc-aae7-1d945e9d588d 

 

Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane !!! 
4. Porządek zawodów – 

            do godz.9:15 – przyjazd uczestniczących drużyn szkolnych 

 godz.9:15-9:45 – weryfikacja, odprawa techniczna 

 godz. 9.30-9.50 – rozgrzewka w wodzie 

 godz 10.00 – rozpoczęcie zawodów 

5. Sposób przeprowadzenia 

    Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas. Program zgodny z informatorem str 64-65 

6. Dokumentacja  - ważna legitymacja szkolna, zgoda rodziców i oświadczenie COVID 

(http://www.slaskiszs.com.pl/zgoda_rodzicow_oswiadczenie_uczestnika_zawodnika.pdf),  

lista zgłoszeń wygenerowana z programu SRS potwierdzona przez dyrektora szkoły. 

7. Koszty zawodów - koszty organizacji zawodów, transportu oraz regulaminowych nagród 

pokrywa Śląski Szkolny Związek Sportowy. 

8.Informacje dodatkowe: Zawody odbywają się bez udziału publiczności. Prosimy nie 

przywozić osób towarzyszących. Inne osoby (rodzice, kierowcy itd.) nie mogą wejść na 

teren obiektu.  

Ważne : Obowiązują zasady bezpieczeństwa podczas zawodów SZS organizowanych       

w okresie stanu pandemii. Każdy uczestnik zawodów powinien okazać wypełnione 

oświadczenie uczestnika zawodów ( dostępne na stronie Śl.SZS) 

https://poczta.o2.pl/d/


                                                                                                   
     zadanie dofinansowane jest ze środków: MKDNiS            zadanie zostało wsparte ze środków budżetowych  

                                                                                                      województwa śląskiego 
IGRZYSKAMŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

KOMUNIKAT FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

PŁYWANIE DRUŻYNOWE DZIEWCZĄT 

DĄBROWA GÓRNICZA, 30.09.2021r. 

1.Miejsce zawodów – Pływalnia Zespołu Szkół Sportowych  

    w Dąbrowie Górniczej ul. Chopina 34  

2. Termin zawodów –  30 września 2021 r 

3. Uczestnicy i zgłoszenia – 

Startują roczniki 2007 i 2008 

Zgłoszenia w pliku lxf należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 

27.09.2021 do godz. 20.00 na adres email : 

 

wisniowicz@gmail.com 

 

telefon do Wojciech Wiśniowicz 500 193 225 

 

Link do strony ze zgłoszeniem:  

http://livetiming.pl/contest/30172cc3-de05-4ebc-aae7-1d945e9d588d 

 

Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane !!! 
4. Porządek zawodów – 

            do godz.9:15 – przyjazd uczestniczących drużyn szkolnych 

 godz.9:15-9:45 – weryfikacja, odprawa techniczna 

 godz. 9.30-9.50 – rozgrzewka w wodzie 

 godz 10.00 – rozpoczęcie zawodów 

5. Sposób przeprowadzenia 

    Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas. Program zgodny z informatorem str 64-65 

6. Dokumentacja  - ważna legitymacja szkolna, zgoda rodziców i oświadczenie COVID 

(http://www.slaskiszs.com.pl/zgoda_rodzicow_oswiadczenie_uczestnika_zawodnika.pdf),  

lista zgłoszeń wygenerowana z programu SRS potwierdzona przez dyrektora szkoły. 

7. Koszty zawodów - koszty organizacji zawodów, transportu oraz regulaminowych nagród 

pokrywa Śląski Szkolny Związek Sportowy. 

8.Informacje dodatkowe: Zawody odbywają się bez udziału publiczności. Prosimy nie 

przywozić osób towarzyszących. Inne osoby (rodzice, kierowcy itd.) nie mogą wejść na 

teren obiektu.  

Ważne : Obowiązują zasady bezpieczeństwa podczas zawodów SZS organizowanych       

w okresie stanu pandemii. Każdy uczestnik zawodów powinien okazać wypełnione 

oświadczenie uczestnika zawodów ( dostępne na stronie Śl.SZS) 

https://poczta.o2.pl/d/

