`
Liga Szkół Mistrzostwa Sportowego II runda
Zielona Góra – Drzonków 24 – 25 maja 2019 r.

Komunikat organizacyjny
TERMIN 24 – 25 maja 2019 r.
MIEJSCE IMPREZY Pływalnia Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego
w Zielonej Górze – Drzonkowie
ORGANIZATOR Polski Związek Pływacki, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze,
WOSiR Zielona Góra – Drzonków, Lubuski Urząd Marszałkowski, Urząd Miejski w Zielonej Górze, Lubuski
Związek Pływacki
INFORMACJE TECHNICZNE Pływalnia 50 m, ilość torów – 10, temperatura wody – 27 stopni, pomiar czasu –
elektroniczny, widownia – 500 miejsc siedzących

PROGRAM ZAWODÓW
I dzień 24 maja 2019 r. (piątek) blok popołudniowy
Rozgrzewka – godz. 14.30, Uroczyste otwarcie zawodów – godz. 15.45, Początek startów – godz. 16.00
1.
3.
5.
7.
8.
11.

50 m st. dowolnym kobiet
2. 50 m st..dowolnym mężczyzn
50 m st. klasycznym kobiet
4. 50 m st. klasycznym mężczyzn
100 m st. motylkowym kobiet
6. 100 m st. motylkowym mężczyzn
200 m st. dowolnym kobiet
8. 200 m st. dowolnym mężczyzn
200 m st. grzbietowym kobiet
10. 200 m st. grzbietowym mężczyzn
400 m st zmiennym kobiet
12. 400 m st. zmiennym mężczyzn
Przerwa 15 minut na zgłaszanie składów sztafet
13. 4 x 200 m st. dowolnym kobiet
14. 4 x 200 m st. dowolnym mężczyzn

II dzień 25 maja 2019 r. (sobota) blok poranny
Rozgrzewka – godz. 7.30, Początek startów – godz. 9.00
15.
17.
19
21.
23.

50 m st. motylkowym kobiet
16. 50 m st. motylkowym mężczyzn
50 m st. grzbietowym kobiet
18. 50 m st. grzbietowym mężczyzn
400 m st. dowolnym kobiet
20. 400 m st. dowolnym mężczyzn
200 m st. klasycznym kobiet
22. 200 m st. klasycznym mężczyzn
200 m st. zmiennym kobiet
24. 200 m st. zmiennym mężczyzn
Przerwa 15 minut na zgłaszanie składów sztafet
25. 4 x 100 m st. dowolnym kobiet
26. 4 x 100 m st. dowolnym mężczyzn

II dzień 25 maja 2019 r. (sobota) blok popołudniowy
Rozgrzewka – godz. 14.30, Początek startów – godz. 16.00
28.
30.
32.
34.
36.
38.

200 m st. motylkowym kobiet
100 m st. dowolnym kobiet
100 m st. grzbietowym kobiet
100 m st. klasycznym kobiet
800 m st. dowolnym kobiet
4 x 100 m st. zmiennym kobiet

27. 8 x 50 m dowolnym mix
29.
31.
33.
35.
37.
39.

200 m st. motylkowym mężczyzn
100 m st. dowolnym mężczyzn
100 m st. grzbietowym mężczyzn
100 m st. klasycznym mężczyzn
1.500 m st. dowolnym mężczyzn
4 x 100 m st. zmiennym mężczyzn

Uwaga ! składy zespołów sztafetowych 8 x 50 m st. dowolnym mix muszą być zgłoszone podczas rozgrzewki
najpóźniej do godz. 15.00 w dniu 25 maja 2019 r.

PRZEPISY TECHNICZNE
Zawody przeprowadzone będą seriami na czas od najsłabszej do najsilniejszej. Rozstawienia serii wszystkich
konkurencji indywidualnych dokona organizator na podstawie zweryfikowanych czasów zgłoszenia. Podstawą do
rozstawienia sztafet będą wyniki uzyskane podczas I rundy zawodów w edycji 2018-19. Każda szkoła może
zgłosić do każdej konkurencji indywidualnej maksymalnie czworo reprezentantów, ale punkty zdobywa dwoje
najlepszych. Wyjątkowo na dystansach 800 i 1500 metrowych można zgłosić po dwoje reprezentantów. Do
każdej konkurencji sztafetowej szkoła może zgłosić jeden Zespół sztafetowy. Zawodnicy mają prawo startu w
czterech konkurencjach indywidualnych i sztafetach. Nie dopuszcza się startów poza konkursem. Sztafeta 8 x 50
m st. dowolnym jest punktowana i wliczana do klasyfikacji ogólnej. Uczestniczą w niej 4 K i 4 M – naprzemiennie
PUNKTACJA
Podczas zawodów prowadzona będzie punktacja indywidualna i drużynowa. W punktacji indywidualnej o wyniku
zawodnika decydować będzie suma punktów według tabeli wielobojowej FINA z dwóch startów w następujących
blokach konkurencji:
1 dowolny (sprint) 50,100,200 m
2 dowolny (dystans) 400,800 K/1500 M
3 motylkowy 50,100, 200 m
4 grzbietowy 50, 100, 200 m
5 klasyczny 50,100, 200 m
6 zmienny 200,400 m
W punktacji drużynowej o kolejności zadecyduje suma punktów zdobytych przez zawodników danej szkoły za
miejsca w konkurencjach indywidualnych i sztafetowych. Punkty za miejsca w konkurencjach indywidualnych
będą przyznawane według klucza:
I m – liczba zgłoszonych szkół x 2 + 1 pkt
II m – liczba zgłoszonych szkół x 2 – 1 pkt
III m – liczba zgłoszonych szkół x 2 – 2 pkt.
Kolejne miejsca – minus 1 pkt.
W konkurencjach sztafetowych punkty przyznawane są w podwójnej ilości. Klasyfikacja końcowa Ligi Szkół
Mistrzostwa Sportowego za dany rok szkolny obejmuje sumę punktów uzyskanych w I i II rundzie zawodów.
NAGRODY
W klasyfikacji drużynowej nagrodzone zostaną pucharami trzy pierwsze szkoły w klasyfikacji łącznej za dwie
rundy. W klasyfikacji indywidualnej nagrodzeni zostaną zawodnicy zajmujący miejsca I – III w blokach konkurencji
– nagroda finansowa. Wyróżnienie dla sztafety 8 x 50 m st. dowolnym.
ZASADY FINANSOWANIA
Koszty organizacyjne pokrywa organizator imprezy.
Koszty pobytu pokrywają zainteresowane szkoły.
Opłata startowa : 2.000,00 zł (zgodnie z taryfikatorem PZP)
Opłatę startową należy wpłacić w terminie do dnia 21 maja 2019 r. godz. 15.00 na konto:
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie ul. Drzonków Olimpijska 20, 66-004 Zielona Góra
nr rachunku 10 1090 1535 0000 0000 5306 0498
Opłata za listę startową wynosi 20.- zł. Płatne gotówką w biurze zawodów.
ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW
Zgłoszenia do zawodów można dokonać wyłącznie za pośrednictwem systemu SEL PZP, przez osobę
uprawnioną – administratora z ramienia podmiotu zgłaszającego.
Warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest posiadanie przez niego statusu AKTYWNY
w SEL.
Termin zgłoszeń w SEL – 20 maja 2019 r. godz. 23:59.
Lista zgłoszeń do konkurencji opublikowana zostanie minimum 48 godzin przed terminem konferencji
technicznej. Lista startowa – bezpośrednio po konferencji technicznej.

SPRAWY RÓŻNE
Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 24 maja 2019 r. o godz. 14:00 w sali Transgranicznej Akademii Sportu
Zielona Góra – Drzonków ul. Olimpijska 20 (50 m od pływalni). Wycofanie zawodnika możliwe jest do 48 godzin
przed przeprowadzeniem odprawy technicznej. Podczas odprawy technicznej można wykreślić zawodnika
zgłoszonego w regulaminowym terminie i wpisać w jego miejsce w tej samej konkurencji innego zawodnika
reprezentującego tę samą szkołę. Kierownik ekipy szkolnej na zawodach musi posiadać listę uczniów swojej
SMS, potwierdzoną przez dyrekcję placówki.
Za pobranie i zwrot pasków do szafek odpowiadają kierownicy ekip.
W sprawach organizacyjnych kontakt z p. Jackiem Miciulem tel. 608 010-164.

Zapraszamy do Drzonkowa!

