
 POWIAT TURECKI 

 

 

 

Komunikat Organizacyjny :2017/2018 

 

Mistrzostwa Powiatu Tureckiego w Drużynowych Mistrzostwach w Pływaniu  

Igrzysk Dzieci , Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady 

  

Termin:                 25.10.2017 / środa /, godz 8:00 

Miejsce:               OSIR Turek,  Kryta Pływalnia, ul. Sportowa 9a 

Organizator:      Starostwo Powiatowe w Turku        

        

Uczestnictwo Licealiady  

 

W zawodach startują zespoły szkolne. Zespół tworzy 8 dziewcząt i/lub 8 chłopców – uczniów 

jednej szkoły ur. w roku 1998 i młodszych. Każdy zawodnik startuje w 1 wyścigu indywidualnym 

i w sztafecie. Szkoła może wystawić tylko jedną drużynę w każdej kategorii. Bezwzględnie 

egzekwowany będzie punkt IV/7 regulaminu ogólnego XIX WIMS. 

 

Uczestnictwo Igrzysk Młodzieży Szkolnej 

 
W zawodach startują zespoły szkolne. Zespół tworzy 8 dziewcząt i/lub 8 chłopców – uczniów 

jednej szkoły urodzonych w latach  2002-2004. Każdy zawodnik startuje w 1 wyścigu 

indywidualnym  i w sztafecie. Szkoła może wystawić tylko jedną drużynę w każdej 

kategorii.Bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV/7 regulaminu ogólnego XIX WIMS. 

 



 

Uczestnictwo Igrzysk Dzieci  

 
 

W zawodach startują zespoły szkolne. Zespół tworzy 8 dziewcząt i/lub 8 chłopców - uczniów 

jednej szkoły ur. w roku 2005 i młodszych.     

Bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV/7 regulaminu ogólnego XVIII WIMS.  

W zawodach powiatowych mogą startować reprezentacje wszystkich szkół podstawowych 

 

 

Program Minutowy 

8.00 -8.30 -weryfikacja zawodników - Licealiada, 

 

8:30 - Program 

Wyścigi indywidualne dziewcząt i chłopców 

 50m stylem motylkowym -2 zawodników z danej szkoły 

 50m stylem grzbietowym -2 zawodnik z danej szkoły 

 50m stylem klasycznym -2 zawodnik z danej szkoły 

 50m stylem dowolnym -2 zawodnik z danej szkoły 

Sztafeta 8x50m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców 

 

9:20 – weryfikacja zawodników – Igrzysk Młodzieży Szkolnej 

 

9:30 – Program  

Wyścigi indywidualne dziewcząt i chłopców 

 

 50m stylem grzbietowym -2 zawodnik  zdanej szkoły 

 

 50m stylem klasycznym -2 zawodnik z danej szkoły 

 

 50m stylem dowolnym -2 zawodnik z danej szkoły 

 

 zawodników z danej szkoły w dowolnie wybranym stylu spośród trzech 

 

Sztafeta 8x50m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców 

 

10:20 - weryfikacja zawodników – Igrzysk Dzieci 

 

10:30 -  Wyścigi indywidualne dziewcząt i chłopców  

 

Rocznik 2007, 2008 i młodsi 

 25m stylem grzbietowym -1 zawodnik z danej szkoły 

 25m stylem klasycznym – 1 zawodnik z danej szkoły 

 25m stylem dowolnym – 1 zawodnik  z danej szkoły 



Czwarty zawodnik startuje w dowolnie wybranym stylu spośród trzech 

Rocznik 2006 i młodsze 

 25m stylem grzbietowym -1 zawodnik  zdanej szkoły 

 25m stylem klasycznym -1 zawodnik z danej szkoły 

 25m stylem dowolnym -1 zawodnik z danej szkoły 

Czwarty zawodnik startuje w dowolnie wybranym stylu spośród trzech 

 

Sztafeta 8x25m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców 

 
 

W finale wojewódzkim prawo startu mają dwie najlepsze reprezentacje szkolne. 

 

Osoba wyznaczona do kontaktu:  

Damian Wdowiński - 607405681, Jakub Płóciennik - 693239749 

      Proszę o przesłanie do dnia     23.10.2017  godz.15:00     listy imiennej uczestników z 

podaniem   czasu i stylu w jakim będzie   uczestniczyć w wyścigu indywidualnym   na adres 

 damianwdowinski@vp.pl                                        

  


