Lublin, 12.11.2019 r.

Komunikat - Pływanie
Pływanie - Igrzyska Dzieci
Harmonogram:
26.11.2019 r., kryta pływalnia MOSiR – AQUA Lublin
Igrzyska Dzieci (rocznik 2007 i młodsi)
Harmonogram:
8:30-9:00 - weryfikacja zawodników i odprawa techniczna
9:00 – rozgrzewka
9:15 - rozpoczęcie zawodów
6 x 25 m stylem dowolnym dziewcząt
6 x 25 m stylem dowolnym chłopców
50 m stylem motylkowym dziewcząt
50 m stylem motylkowym chłopców
50 m stylem klasycznym dziewcząt
50 m stylem klasycznym chłopców
50 m stylem grzbietowym dziewcząt
50 m stylem grzbietowym chłopców
50 m stylem dowolnym dziewcząt
50 m stylem dowolnym chłopców
Sprawy techniczne:
· zgłoszenia imienne podpisane przez dyrektora szkoły należy przedłożyć w dniu zawodów
organizatorowi;
· zgłoszenia do zawodów należy dokonać w systemie SRS (System Rejestracji Szkół) do dnia
19.11.2019 r. do godz. 15.00. W zgłoszeniach w systemie SRS należy wpisać przy danym
zawodniku w jakiej konkurencji uczestniczy oraz czas zawodnika, zgłoszenia bez podania
stylu nie będą brane pod uwagę;

· w dniu zawodów nie można dopisywać osób, których nie ma na liście zgłoszeniowej
wydrukowanej z systemu SRS. Osoby dopisane ręcznie nie będą brane pod uwagę;
· zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane;
· zawody rozgrywane są zgodnie z regulaminem technicznym dyscypliny. Każdy zawodnik
może startować w sztafecie i tylko w jednym stylu indywidualnie.
· Rozstawienie zawodników w poszczególnych seriach nastąpi na zasadach ogólnych,zgodnie
z przepisami PZP i FINA.
Weryfikacja:
· przed zawodami nastąpi weryfikacja zawodników w oparciu o listę zgłoszeniową oraz ważną
legitymację szkolną.

Koordynator:
· organizatorem jest Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego
Województwa Lubelskiego
· osobą odpowiedzialną za koordynowanie zawodów jest p. Jakub Czaban (531-924-862,
jakub.czaban@azs.lublin.pl).
· koordynatorem Współzawodnictwa Sportowego Szkół z ramienia Miasta Lublin jest p.
Magdalena Walczak (695-450-439, magdalena.walczak@lublin.eu).

Lublin, 12.11.2019 r.

Komunikat - Pływanie
Pływanie - Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Harmonogram:
26.11.2019 r., kryta pływalnia MOSiR – AQUA Lublin
Igrzyska Młodzieży Szkolnej (rocznik 2005-2006)
Harmonogram:
10:30 - 11:00 - weryfikacja zawodników i odprawa techniczna
11:00 - rozgrzewka
11:15 - rozpoczęcie zawodów
6 x 25 m stylem dowolnym dziewcząt
6 x 25 m stylem dowolnym chłopców
50 m stylem motylkowym dziewcząt
50 m stylem motylkowym chłopców
50 m stylem klasycznym dziewcząt
50 m stylem klasycznym chłopców
50 m stylem grzbietowym dziewcząt
50 m stylem grzbietowym chłopców
50 m stylem dowolnym dziewcząt
50 m stylem dowolnym chłopców
Sprawy techniczne:
· zgłoszenia imienne podpisane przez dyrektora szkoły należy przedłożyć w dniu zawodów
organizatorowi;
· zgłoszenia do zawodów należy dokonać w systemie SRS (System Rejestracji Szkół) do dnia
19.11.2019 r. do godz. 15.00. W zgłoszeniach w systemie SRS należy wpisać przy danym
zawodniku w jakiej konkurencji uczestniczy oraz czas zawodnika, zgłoszenia bez
podaniastylu nie będą brane pod uwagę;
· w dniu zawodów nie można dopisywać osób, których nie ma na liście

zgłoszeniowejwydrukowanej z systemu SRS. Osoby dopisane ręcznie nie będą brane pod
uwagę;
· zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane;
· zawody rozgrywane są zgodnie z regulaminem technicznym dyscypliny. Każdy
zawodnikmoże startować w sztafecie i tylko w jednym stylu indywidualnie.
· Rozstawienie zawodników w poszczególnych seriach nastąpi na zasadach
ogólnych,zgodniez przepisami PZP i FINA.
Weryfikacja:
· przed zawodami nastąpi weryfikacja zawodników w oparciu o listę zgłoszeniową oraz ważną
legitymację szkolną.
Koordynator:
· organizatorem jest Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego
Województwa Lubelskiego
· osobą odpowiedzialną za koordynowanie zawodów jest p. Jakub Czaban (531-924-862,
jakub.czaban@azs.lublin.pl).
· koordynatorem Współzawodnictwa Sportowego Szkół z ramienia Miasta Lublin jest p.
Magdalena Walczak (695-450-439, magdalena.walczak@lublin.eu).

Lublin 12.11.2019 r.

Komunikat - Pływanie
Pływanie - Licealiada
Harmonogram:
26.11.2019 r., kryta pływalnia MOSiR – AQUA Lublin
Licealiada (rocznik 2000 i młodsi)
Harmonogram:
12:30 - 13:00 - weryfikacja zawodników i odprawa techniczna
13:00 - rozgrzewka
13:15 - rozpoczęcie zawodów
6 x 25 m stylem dowolnym dziewcząt
6 x 25 m stylem dowolnym chłopców
50 m stylem motylkowym dziewcząt
50 m stylem motylkowym chłopców
50 m stylem klasycznym dziewcząt
50 m stylem klasycznym chłopców
50 m stylem grzbietowym dziewcząt
50 m stylem grzbietowym chłopców
50 m stylem dowolnym dziewcząt
50 m stylem dowolnym chłopców
Sprawy techniczne:
· zgłoszenia imienne podpisane przez dyrektora szkoły należy przedłożyć w dniu zawodów
organizatorowi;
· zgłoszenia do zawodów należy dokonać w systemie SRS (System Rejestracji Szkół) do dnia
19.11.2019 r. do godz. 15.00. W zgłoszeniach w systemie SRS należy wpisać przy danym
zawodniku w jakiej konkurencji uczestniczy oraz czas zawodnika, zgłoszenia bez podania
stylu nie będą brane pod uwagę;

· w dniu zawodów nie można dopisywać osób, których nie ma na liście zgłoszeniowej
wydrukowanej z systemu SRS. Osoby dopisane ręcznie nie będą brane pod uwagę;
· zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane;
· zawody rozgrywane są zgodnie z regulaminem technicznym dyscypliny. Każdy zawodnik
może startować w sztafecie i tylko w jednym stylu indywidualnie.
· Rozstawienie zawodników w poszczególnych seriach nastąpi na zasadach ogólnych, zgodnie
z przepisami PZP i FINA.
Weryfikacja:
· przed zawodami nastąpi weryfikacja zawodników w oparciu o listę zgłoszeniową oraz ważną
legitymację szkolną.
Koordynator:
· organizatorem jest Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego
Województwa Lubelskiego
· osobą odpowiedzialną za koordynowanie zawodów jest p. Jakub Czaban (531-924-862,
jakub.czaban@azs.lublin.pl).
· koordynatorem Współzawodnictwa Sportowego Szkół z ramienia Miasta Lublin jest p.
Magdalena Walczak (695-450-439, magdalena.walczak@lublin.eu).

