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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

FINAŁ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
SZTAFETY PŁYWACKIE
LICEALIADA 2016/17

I. Termin – 03 marca 2017 roku (piątek)
II. Progrm
Godz. 9:15– 9:45
weryfikacja chłopców
godz. 9:30
wejście chłopców do szatni
godz. 9:45
rozgrzewka na lądzie, odprawa z opiekunami
godz. 10:00
sztafety chłopców 10 x 50 m dow.
Godz. 11:00
dekoracja chłopców
godz. 10.30-11:00
weryfikacja dziewcząt
ok. godz. 11:00
wejście dziewcząt do szatni
godz. 11:15
rozgrzewka na lądzie, odprawa z opiekunami
godz. 11:30
sztafety dziewcząt 10 x 50 m dow.
Godz.12:00
dekoracja dziewcząt
zakończenie zawodów
III. Miejsce – Pływalnia przy SP nr 173 ul.Sienkiewicza 46
IV. Organizator – na zlecenia Łódzki SZS , Miejski SZS w Łodzi
V. Kierownik zawodów – p. Tomasz Melka tel. 600 276 930
VI. Uczestnictwo – drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły 10 osób, rocznik 1997 i młodsi.
Udział prosimy potwierdzić, przez SRS, do dnia 1.03.2017 r. do godz. 15.oo
Prawo udziału w finale mają dwie pierwsze szkoły z 1/2 FW
V.
Klasyfikacja
Wyścigi rozegrane zostaną seriami na czas. Drużyny zostaną sklasyfikowane na podstawie
uzyskanych wyników.
Zawodnik rozpoczynający sztafetę musi wykonać skok do wody ( może to być skok na nogi.
Zawody rozegrane zostaną zgodnie z regulaminem ŁSZS dostępnym na stronie
www.lszs.pl i przepisami PZPł.
Na weryfikacji należy przedstawić oryginał imiennego zgłoszenie wygenerowanego w SRS
,podpisany przez dyrektora szkoły i opiekuna oraz ważne legitymacje szkolne!
Zgłoszenia w innej formie nie będą honorowane.
W zgłoszeniu proszę wskazać ewentualną przynależność klubową zawodników oraz
uprawianą dyscyplinę (wzorcowy druk zgłoszenia do pobrania ze strony internetowej
www.lszs.pl)
Brak lub nieważna legitymacja szkolna spowoduję dyskwalifikacje zawodnika.
Uwagi :

 Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi
odpowiedzialności
 Za bezpieczeństwo i zachowanie uczestników podczas turnieju odpowiada nauczyciel –
opiekun młodzieży!
 Wpisowe wynosi 3,00 złote od zawodnika
 Zawodników i opiekunów obowiązują zasady regulaminu pływalni i polecenia obsługi
obiektu
 Zawodnicy i opiekunowie wpuszczani będą na pływalnię i widownie tylko w klapkach.

Wiesław Dębowski ŁSZS

