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                                          KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

FINAŁ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 
PŁYWANIE DRUŻYNOWE 

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 2019/20 
 
         I Termin – 14 listopada 2019 roku (czwartek) 

Godz. – 9.50 – 10,20  weryfikacja  
Godz. – 10.20 – 10.30 losowanie ( dziewczęta i chłopcy) 
Godz. -  10.30    uroczyste otwarcie zawodów           
Godz. –  10.35– sztafeta 6 x 50 m. dziewczęta    
Godz. -  10. 40 – sztafeta 6 x 50 m. chłopców 
Godz -   10.50 – 11.45 – wyścigi indywidualne 
Godz. -  11.55 – dekoracje  

      II    Miejsce –  Pływalnia „Nawa” Skierniewice ul.Prusa 6a 
     III   Organizator – Łódzki SZS,  Powiatowy SZS w Skierniewicach 
     IV   Kierownik zawodów – p. Janusz Urbański tel. 607 490 239  
      V      Uczestnictwo – drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły rocznik 2006 - 2005 . 

Zgłoszenia wyłącznie przez SRS do dnia 12.11.2019 r. do godz.15.oo. 
W zgłoszeniu konieczne jest podanie ( rubryka dodatkowe informacje ) stylu w jakim 
będą pływali zgłoszeni uczniowie oraz wynik zawodnika z zawodów eliminacyjnych. 
Osoby rezerwowe proszę zaznaczyć literą R 

            Prawo udziału w finale ma pierwsza szkoła z   1/2 FW 
 
Zawody rozegrane zostaną zgodnie z regulaminem ŁSZS dostępnym na  www.lszs.pl  
Kalendarz imprez str. 33 
Na weryfikacji należy przedstawić oryginał imiennego zgłoszenie zespołu podpisany przez 
dyrektora szkoły i opiekuna oraz ważną legitymacje szkolną!  
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. 
 W stosunku do szkół , które dokonają  zgłoszenia do zawodów w SRS , a które  będą 

przekraczać regulamin uczestnictwa zapisany w  punktach nr 11 i 12 Kalendarza Imprez 
ŁSZS na rok 2019/20  str.12,  będą wyciągane konsekwencje wynikające z tych zapisów.                                                                                   

 
                                                                                                               Wiesław Dębowski ŁSZS 
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