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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

FINAŁ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
PŁYWANIE LICEALIADA 2018/19
I Termin – 11 grudnia 2018 roku
Godz. – 9.00 – 9.30 weryfikacja i odprawa,losowanie
Godz. – 9.30 – rozgrzewka dziewcząt i chłopców
Godz. - 9.45 – sztafety 6x50 m. dziewcząt ,
Godz. - 9.55 – sztafety 6x50 m. chłopców
Godz. - 10.10 – wyścigi indywidualne dziewcząt
Godz - 10.30 – wyścigi indywidualne chłopców
Godz. - 10.50 – zakończenie zawodów
II

Miejsce – Pływalnia CSIR „Wodnik” ul.Lotnicza 1 A w Ozorkowie

III Organizator – MOSiR w Zgierzu , na zlecenie Łódzkigo SZS,
IV Kierownik zawodów – p. Zdzisław Fratczak 501 390 151
V Uczestnictwo – drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły rocznik 1999 i młodsi .
Zgłoszenia wyłącznie przez SRS do dnia 10.12.2018 r. do godz.10.oo.
W zgłoszeniu konieczne jest podanie ( rubryka dodatkowe informacje ) stylu w jakim będą pływali
zgłoszeni uczniowie oraz wynik zawodnika z zawodów eliminacyjnych.
Prawo udziału w finale ma pierwsza szkoła z 1/2 FW
Zawody rozegrane zostaną zgodnie z regulaminem ŁSZS dostępnym na stronie www.lszs.pl
Na weryfikacji należy przedstawić oryginał imiennego zgłoszenie zespołu podpisany przez dyrektora szkoły i
opiekuna oraz ważną legitymacje szkolną! Obowiązuje bezwzględny zakaz odręcznego dopisywania zawodników na
zgłoszeniu. Liczba zawodników w zgłoszeniu może być większa niż przewidywana w regulaminie i podczas weryfikacji
można dokonać skreśleń.
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 obowiązuje zmiana obuwia.

Wszystkich uczestników obowiązują zasady regulaminu pływalni i polecenia obsługi
obiektu i komisji sędziowskiej
Wiesław Dębowski ŁSZS

