
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

III OGÓLNOPOLSKI MITYNG SZKÓŁ GÓRNICZYCH W PŁYWANIU

RYBNIK 15 grudnia  2015

Zespół Szkół Technicznych

44-200 Rybnik

Ul. Kościuszki 5

   



 Organizator: Zespół Szkół Technicznych w Rybniku

 Współorganizatorzy: MOSiR w Rybniku, 

Urząd Miasta Rybnik 

 Patronat medialny: Media i Prasa Lokalna 

 Dyrektor organizacyjny: mgr inż. Grażyna Kohut

 Naczelnik zawodów: mgr Anna Duda

Termin: 15 grudnia 2015

 Miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku 

Dane techniczne: - basen sportowy: długość 25 m, 6 torów 

 - pomiar czasu: ręczny 

1. Uczestnictwo 

 -Prawo startu w zawodach mają zawodniczki i zawodnicy szkół górniczych

- Każdy zawodnik może uczestniczyć w dwóch konkurencjach 

indywidualnych w  bloku oraz w sztafecie ( sztafetę stanowią 

zawodnicy jednej szkoły), 

- Każda szkoła może wystawić do zawodów maksymalnie 4 zawodników i 4 zawodniczki,

- Każda szkoła może wystawić jedną sztafetę,

-Zawodniczki i zawodnicy muszą złożyć pisemne oświadczenie, że są 

zdrowi i startują na własną odpowiedzialność 

2. Zgłoszenia 

Zgłoszenia imienne zawodników oraz konkurencji w których wystartują

należy przesłać w formie elektronicznej na adres: 

W.Szulcik@interia.pl    w terminie do 12.12.2015r. ( SOBOTA )

Szulc Wojciech kom. 793 252 566

UWAGA: Nie dopuszcza się zgłoszeń po terminie i zmian konkurencji  w trakcie zawodów.  



3. Przepisy techniczne: 

- Zawody będą przeprowadzone seriami na czas. 

-Serie zostaną ustalone według zgłoszonych czasów. Brak wyniku na karcie 

zgłoszenia powoduje umieszczenie zawodnika w najsłabszych seriach. 

- Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP. 

-Zawodniczki i zawodnicy startują w konkurencjach indywidualnych 

i sztafetowych w kategoriach  wynikających z zasad zawodów. 

Każda szkoła może wystawić  jedną  sztafetę do konkurencji sztafetowej.

4. Program zawodów: 

I blok 15.12.2015

08.45 – 09.15 rejestracje zawodników 

09.15 – 10.00 Rozgrzewka 

10.00  uroczyste otwarcie zawodów 

10.20  rozpoczęcie zawodów 

Konkurencje: 

1. 50 metrów stylem dowolnym K/M

2. 50 metrów stylem klasycznym K/M

3. 50 metrów stylem grzbietowym K/M

4. Sztafeta 4x50 dowolny 

Podsumowanie zawodów udziałem zawodników i osób 

towarzyszących . Obiad.

5. Nagrody: 

- Za zajęcie miejsca 1-3 w konkurencjach indywidualnych we wszystkich 

kategoriach wiekowych – medale i dyplomy – (dekoracje odbędą się 

w trakcie trwania wyścigów), 



-Nagrodami specjalnymi zostanie nagrodzony najlepszy zawodnik zawodów 

Ocenia się sumę punktów wg tabeli wielobojowej za 2 konkurencje (przy tej 

samej ilości pkt o kolejności decyduje najwartościowszy wynik wg tabeli). 

- Puchary dla 3 pierwszych szkół w klasyfikacji  generalnej wg. Punktacji:

1 miejsce 10 pkt ,

 2 miejsce 8 pkt, 

3 miejsce 6 pkt,

 4 miejsce 5 pkt,

 5 miejsce 4 pkt, 

6 miejsce 3 pkt,

 7 miejsce 2pkt,  

8 miejsce 1 pkt

 stosowane zarówno w punktacji biegów indywidualnych jak i sztafetowych. 

6. Zasady finansowania: 

- opłata startowa wynosi 5 zł od zawodnika wpłat należy dokonać na konto Rady Rodziców przy Zespole Szkół

Technicznych w Rybniku 44-200 Rybnik ul. Kościuszki 5 NIP 642 25 99 465

KONTO:

 Bank Ochrony Środowiska S.A.

49 1540 1128 2060 9153 9243 0001

7. Postanowienia końcowe 

Organizator zapewnia opiekę medyczną oraz komisję sędziowską. 

W sprawach nieokreślonych regulaminem, komunikatami oraz innymi przepisami 

decyzje podejmują według kompetencji: 

Dyrektor Organizacyjny, Naczelnik zawodów, Sędzia Główny. 



10. Informacje: 

Wszelkie zapytania proszę kierować do: 

e-mail: aniaduda0511@tlen.pl 

tel. Kom.792666159 


