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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY: 6 - 2021/2022 

 

MISTRZOSTWA POWIATU TURECKIEGO 

w PŁYWANIU DRUŻYNOWYM 

XXIII  IGRZYSKA DZIECI, IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ                             

i LICEALIADA 

 

TERMIN ZAWODÓW:  22 PAŹDZIERNIKA 2021r. /piątek/, godz. 8.45 

MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW: KRYTA PŁYWALNIA - OŚRODEK SPORTU i 

REKREACJI w TURKU, ul. Sportowa 9a 

 

KATEGORIE: IGRZYSKA DZIECI  (rocznik 2009 i młodsi), 

   

 

UCZESTNICTWO: 

 

W zawodach startują zespoły szkolne składające się z uczniów jednej szkoły urodzonych w roku 

2009 i młodszych. Zespół tworzy 6 dziewcząt i/lub 6 chłopców. W mistrzostwach powiatu startują 

reprezentacje szkół wg ustaleń powiatowego organizatora. Podczas zawodów w pływaniu 

sztafetowym odbędą się również zawody indywidualne. 

Każdy uczestnik może startować w sztafecie i tylko w 1 stylu indywidualnie. 

Bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV regulaminu ogólnego XXIII WIMS. 

Każdy uczestnik Mistrzostw ma prawo do jednego startu indywidualnego na dystansie 25 metrów 

spośród stylu: motylkowego, grzbietowego, klasycznego lub dowolnego. 

 

PROGRAM: 

 

1. Wyścig sztafetowy 

- 6 x 25m stylem dowolnym dziewcząt 

- 6 x 25m stylem dowolnym chłopców 

2. Wyścigi indywidualne dziewcząt i chłopców – każdy zawodnik z danej szkoły może 

startować w jednym stylu 

- 25m stylem motylkowym 

- 25m stylem grzbietowym 

- 25m stylem klasycznym 



- 25m stylem dowolnym 

 

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA MISTRZOSTW: 

 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem ogólnym XXIII WIMS i regulaminem             

WSS z terenu Powiatu Tureckiego . Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZP 

i FINA na basenie 25 metrowym. 

Sztafety rozegrane zostaną seriami na czas, rozstawienie zespołów w poszczególnych seriach nastąpi 

na zasadach ogólnych na podstawie czasów przesłanych do organizatora lub wylosowanych torów 

przez trenerów/opiekunów reprezentacji szkoły. 

W pierwszej kolejności realizowane będą sztafety dziewcząt i chłopców w seriach/serii na czas, a 

następnie zostaną rozegrane wyścigi indywidualne dziewcząt chłopców. 

Wyścigi indywidualne przeprowadzone zostaną seriami na czas, rozstawienie zawodników 

w poszczególnych seriach nastąpi na zasadach ogólnych na podstawie czasów 

przesłanych/przedstawionych do organizatora. 

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA: 

 

Miejsce zespołu w klasyfikacji końcowej Mistrzostw określi czas uzyskany w wyścigu sztafetowym. 

Do współzawodnictwa prowadzona będzie punktacja według zajętego miejsca. 

Wyścigi indywidualne nie będą składową klasyfikacji drużynowej. 

Prowadzona będzie oddzielna punktacja dla dziewcząt i chłopców. 

 

 U W A G A !!! 

 Po płytkiej stronie basenu obowiązuje start z wody z odbicia od ściany (nie wolno skakać do 

 wody) dotyczy basenów bez słupków startowych. 

 Błąd zawodnika w wyścigu sztafetowym powoduje dyskwalifikację całego zespołu. 

 

 

 

KATEGORIA: IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ (rocznik 2007-2008) 

 

 

UCZESTNICTWO: 

 

W zawodach startują zespoły szkolne składające się z uczniów jednej szkoły urodzonych w latach 

2007- 2008. Zespół tworzy 6 dziewcząt i/lub 6 chłopców. Zespół tworzy 6 dziewcząt i/lub 6 chłopców. 

W mistrzostwach powiatu startują reprezentacje szkół wg ustaleń powiatowego organizatora. Podczas 

zawodów w pływaniu sztafetowym odbędą się również zawody indywidualne. 

Każdy uczestnik może startować w sztafecie i tylko w 1 stylu indywidualnie. 

Bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV regulaminu ogólnego XXIII WIMS. 

Każdy uczestnik Mistrzostw ma prawo do jednego startu indywidualnego na dystansie 50 metrów 

spośród stylu: motylkowego, grzbietowego, klasycznego lub dowolnego. 

 

PROGRAM: 

 

1. Wyścig sztafetowy 

- 6 x 50m stylem dowolnym dziewcząt 

- 6 x 50m stylem dowolnym chłopców 

2. Wyścigi indywidualne dziewcząt i chłopców – każdy zawodnik z danej szkoły może 

startować w jednym stylu 



- 50m stylem motylkowym 

- 50m stylem grzbietowym 

- 50m stylem klasycznym 

- 50m stylem dowolnym 

 

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA MISTRZOSTW: 

 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem ogólnym XXIII WIMS i regulaminem             

WSS z terenu Powiatu Tureckiego . Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZP 

i FINA na basenie 25 metrowym. 

Sztafety rozegrane zostaną seriami na czas, rozstawienie zespołów w poszczególnych seriach nastąpi 

na zasadach ogólnych na podstawie czasów przesłanych do organizatora lub wylosowanych torów 

przez trenerów/opiekunów reprezentacji szkoły. 

W pierwszej kolejności realizowane będą sztafety dziewcząt i chłopców w seriach/serii na czas, a 

następnie zostaną rozegrane wyścigi indywidualne dziewcząt chłopców. 

Wyścigi indywidualne przeprowadzone zostaną seriami na czas, rozstawienie zawodników 

w poszczególnych seriach nastąpi na zasadach ogólnych na podstawie czasów 

przesłanych/przedstawionych do organizatora. 

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA: 

 

Miejsce zespołu w klasyfikacji końcowej Mistrzostw określi czas uzyskany w wyścigu sztafetowym. 

Do współzawodnictwa prowadzona będzie punktacja według zajętego miejsca. 

Wyścigi indywidualne nie będą składową klasyfikacji drużynowej. 

Prowadzona będzie oddzielna punktacja dla dziewcząt i chłopców. 

 

 

KATEGORIE: LICEALIADA (rocznik 2002 i młodsi) 

   

UCZESTNICTWO: 

 

W zawodach startują zespoły szkolne składające się z uczniów jednej szkoły urodzonych w roku 

2002 i młodszych. Zespół tworzy 6 dziewcząt i/lub 6 chłopców. W mistrzostwach powiatu startują 

reprezentacje szkół wg ustaleń powiatowego organizatora. Podczas zawodów w pływaniu 

sztafetowym odbędą się również zawody indywidualne. 

Każdy uczestnik może startować w sztafecie i tylko w 1 stylu indywidualnie. 

Bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV regulaminu ogólnego XXIII WIMS. 

Każdy uczestnik Mistrzostw ma prawo do jednego startu indywidualnego na dystansie 50 metrów 

spośród stylu: motylkowego, grzbietowego, klasycznego lub dowolnego. 

 

 

 

PROGRAM: 

 

1. Wyścig sztafetowy 

- 6 x 50m stylem dowolnym dziewcząt 

- 6 x 50m stylem dowolnym chłopców 

2. Wyścigi indywidualne dziewcząt i chłopców – każdy zawodnik z danej szkoły może 

startować w jednym stylu 

- 50m stylem motylkowym 

- 50m stylem grzbietowym 



- 50m stylem klasycznym 

- 50m stylem dowolnym 

 

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA MISTRZOSTW: 

 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem ogólnym XXIII WIMS i regulaminem             

WSS z terenu Powiatu Tureckiego . Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZP 

i FINA na basenie 25 metrowym. 

Sztafety rozegrane zostaną seriami na czas, rozstawienie zespołów w poszczególnych seriach nastąpi 

na zasadach ogólnych na podstawie czasów przesłanych do organizatora lub wylosowanych torów 

przez trenerów/opiekunów reprezentacji szkoły. 

W pierwszej kolejności realizowane będą sztafety dziewcząt i chłopców w seriach/serii na czas, a 

następnie zostaną rozegrane wyścigi indywidualne dziewcząt chłopców. 

Wyścigi indywidualne przeprowadzone zostaną seriami na czas, rozstawienie zawodników 

w poszczególnych seriach nastąpi na zasadach ogólnych na podstawie czasów 

przesłanych/przedstawionych do organizatora. 

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA: 

 

Miejsce zespołu w klasyfikacji końcowej Mistrzostw określi czas uzyskany w wyścigu sztafetowym. 

Do współzawodnictwa prowadzona będzie punktacja według zajętego miejsca. 

Wyścigi indywidualne nie będą składową klasyfikacji drużynowej. 

Prowadzona będzie oddzielna punktacja dla dziewcząt i chłopców. 

 

ORGANIZACJA MISTRZOSTW: 

 

Podczas weryfikacji opiekunowie zgłaszają zawodników do wyścigów indywidualnych w 

sekretariacie zawodów. 

 

Pozostawiają: 

- Kartę weryfikacyjną z Systemu SRS oraz Oświadczenia uczestnika zawodów. 
Przedstawiają: 

- do wglądu legitymacje uczniów (w przypadku legitymacji wystawionych po 1 

października należy przedstawić dodatkowo zaświadczenie ze szkoły o czasie 

rozpoczęcia nauki). 

 

Prosimy o nie grupowanie się i zachowanie odpowiedniego dystansu przez cały czas 

trwania zawodów. 

Za pozostawienie czystości na terenie obiektu odpowiada opiekun/nauczyciel 

z danej szkoły wpisany do karty weryfikacyjnej. 

Bezpośrednio odpowiedzialnymi za zachowanie, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży                  na 

zawodach, są nauczyciele wpisani do karty weryfikacyjnej. 

 

NAGRODY: 

W każdej kategorii (ID, IMS i Licealiada) reprezentanci szkół otrzymują: 
- puchar za I miejsce, 
- dyplomy dla drużyny za I-III miejsce, 

- medale dla każdego zawodnika kategorii drużynowych z miejsc I-III 

 



Prawo startu w finałach wojewódzkich mają 2 drużyny z powiatu – ( 2 

drużyny z ID, 2 drużyny z IMS i 2 drużyny z Licealiady). 
 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system 

rejestracji szkół; srs.szs.pl nie później niż do 20 PAŹDZIERNIKA 2021 roku. 

 

PROGRAM MINUTOWY: 

   

8.45   - 9.15 -weryfikacja zawodników/drużyn ID i sukcesywnie IMS 

9:30 - oficjalne otwarcie zawodów 

 

9:40 

- wyścig sztafet – IGRZYSKA DZIECI 

  - 6 x 25m stylem dowolnym dziewcząt 

  - 6 x 25m stylem dowolnym chłopców 

 

- wyścigi indywidualne – IGRZYSKA DZIECI 
  - 25m stylem motylkowym 

  - 25m stylem grzbietowym 

  - 25m stylem klasycznym 

  - 25m stylem dowolnym 
 

- wyścig sztafet - IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 
  - 6 x 50m stylem dowolnym dziewcząt 
  - 6 x 50m stylem dowolnym chłopców 

 

- wyścigi indywidualne - IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 
  - 50m stylem motylkowym 

  - 50m stylem grzbietowym 

  - 50m stylem klasycznym 

  - 50m stylem dowolnym 

 

- wyścig sztafet - LICEALIADA 
  - 6 x 50m stylem dowolnym dziewcząt 
  - 6 x 50m stylem dowolnym chłopców 

 

- wyścigi indywidualne - LICEALIADA 
  - 50m stylem motylkowym 

  - 50m stylem grzbietowym 

  - 50m stylem klasycznym 

  - 50m stylem dowolnym 

Około godziny 12:30 dekoracja zwycięzców zawodów i oficjalne zakończenie 
Mistrzostw Powiatu. 

Mariusz Wachowicz Koordynator Współzawodnictwa Sportowego – 601 147 812 


