KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
PŁYWANIE DRUŻYNOWE DZIEWCZĄT i CHŁOPCÓW
MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2017/2018
LICEALIADA
I.
II.
III.
IV.
V.

Termin – 11.04.2018 r.
Miejsce – pływalnia przy Szkole Podstawowej nr 173, ul. Sienkiewicza 46
Organizator – Miejski SZS w Łodzi na zlecenie ŁSZS
Kierownik zawodów - Tomasz Melka tel.600 276 930
Program
Godz. – 9,25 – 9,50 weryfikacja
Godz. – 9,50 – 10,00 losowanie ( dziewczęta i chłopcy)
Godz. – 10,00
uroczyste otwarcie zawodów
Godz. – 10,05
– sztafeta 6 x 50 m. dziewczęta
Godz. – 10,10
– sztafeta 6 x 50 m. chłopców
Godz. – 10,20 – 11,15 – wyścigi indywidualne
Godz. – 11,25
– dekoracje

VI. Uczestnictwo
W zawodach startują zespoły szkolne dziewcząt i chłopców.
Zespół składa się z 6 zawodników (zawodniczek) – rocznik 1998 i młodsi
Prawo udziału w finale maja zwycięzcy ½ finału wojewódzkiego.
VII. Klasyfikacja
Klasyfikacja zgodna z Regulaminem Łódzkiego SZS.
Uwagi!
– Zgłoszenie imienne, wygenerowane w Systemie Rejestracji Szkół, do godz. 10,00 w
dn. 09.04.2018 r., z ważnymi legitymacjami należy przedłożyć organizatorowi
zawodów podczas weryfikacji. Zgłoszenia w innej formie nie będą honorowane.
Obowiązuje bezwzględny zakaz odręcznego dopisywania zawodników na zgłoszeniu
można jedynie dokonywać skreśleń.
W zgłoszeniu konieczne jest podanie ( rubryka dodatkowe informacje ) stylu w jakim będą pływali
zgłoszeni uczniowie oraz wyniku zawodnika z zawodów eliminacyjnych.
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Zawody będą przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Łódzkiego Szkolnego Związku
Sportowego na rok 2017/2018 dostępny na stronie internetowej www.lszs.pl oraz
przepisami Polskiego Związku Pływackiego.
Zawodnik rozpoczynający sztafetę musi wykonać skok do wody (może to być skok na
nogi).
Wpisowe wynosi 3 złote od zawodnika
Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun uczniów.
Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi
odpowiedzialności.
Zawodnicy i opiekunowie będą wpuszczani na pływalnię i widownie tylko w klapkach.
Wszystkich uczestników obowiązują zasady regulaminu pływalni i polecenia obsługi
obiektu.
Wiesław Dębowski ŁSZS

