
    

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

Liga  

Szkół Mistrzostwa Sportowego  

w Pływaniu  

Runda I 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lublin, 27 – 28 listopada 2020 r. 
 

 

 



1. Termin: 27 – 28 listopada 2020 r. 

 

2. Miejsce zawodów: Pływalnia AQUA  Lublin, 20-101 Lublin Al. Zygmuntowskie 4. 

 

3. Organizator: 
- Polski Związek Pływacki,  

- Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie, 

- SMS Lublin, 

- Lubelski Okręgowy Związek Pływacki, 

- KU AZS UMCS Lublin, 

- Urząd Miasta Lublin, 

- MOSiR Bystrzyca” Sp. z o.o. w Lublinie 

 

4. Informacje techniczne: 

- pływalnia - 25 m, 

- ilość torów – 10, 

- temperatura – 27 C, 

- pomiar czasu – automatyczny, 

- do rozgrzewki dostępny będzie basen 25 m (strefa H2O). 

 

5. Regulamin: 

- w zawodach prawo startu mają jedynie uczniowie danej placówki Szkoły Mistrzostwa 

Sportowego, 

- posiadają status AKTYWNY w SEL, 

- w sprawach nie objętych regulaminem decyduje Naczelnik Zawodów oraz Sędzia Główny. 

 

6. Program zawodów: 

 

I DZIEN – 27.11.2020 

I BLOK POPOŁUDNIOWY 

Rozgrzewka – 14.30 Zawody 15.00 

 

1/2 50 m st. dowolnym   K/M 

OSIEM ZGŁOSZONYCH SZKÓŁ 

3/4 50 m st. klasycznym   K/M 

5/6 100 m st. motylkowym   K/M 

7/8 200 m st. dowolnym   K/M 

9/10 200 m st. grzbietowym   K/M 

11/12 400 m st. zmiennym   K/M 

Przerwa 15 minut na zgłaszanie składów sztafet 

13/14 4 x 200 m st. dowolnym   K/M 

 

Przerwa 45 minut na dezynfekcję obiektu 

 

II BLOK POPOŁUDNIOWY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2 50 m st. dowolnym   K/M 

POZOSTAŁE ZGŁOSZONE SZKOŁY 

3/4 50 m st. klasycznym   K/M 

5/6 100 m st. motylkowym   K/M 

7/8 200 m st. dowolnym   K/M 

9/10 200 m st. grzbietowym   K/M 

11/12 400 m st. zmiennym   K/M 

Przerwa 15 minut na zgłaszanie składów sztafet 

13/14 4 x 200 m st. dowolnym   K/M 



II DZIEŃ – 28.11.2020 

I BLOK PORANNY 

Rozgrzewka 7.45  Zawody 8.15 
 

15/16 50 m st. motylkowym   K/M 

OSIEM ZGŁOSZONYCH SZKÓŁ 

17/18 50 m st. grzbietowym   K/M 

19/20 400 m st. dowolnym   K/M 

21/22 100 m st. klasycznym   K/M 

23/24 200 m st. zmiennym   K/M 

Przerwa 15 minut na zgłaszanie składów sztafet 

25/26 4 x 100 m st. dowolnym   K/M 
 

Przerwa 45 minut na dezynfekcję obiektu 
 

II BLOK PORANNY 
 

15/16 50 m st. motylkowym   K/M 

POZOSTAŁE ZGŁOSZONE SZKOŁY 

17/18 50 m st. grzbietowym   K/M 

19/20 400 m st. dowolnym   K/M 

21/22 100 m st. klasycznym   K/M 

23/24 200 m st. zmiennym   K/M 

Przerwa 15 minut na zgłaszanie składów sztafet 

25/26 4 x 100 m st. dowolnym   K/M 
 

I BLOK POPOŁUDNIOWY 

Rozgrzewka 14.30 Zawody 15.00 
 

27 8 x 50 m st. dowolnym   MIX 

OSIEM ZGŁOSZONYCH SZKÓŁ 

28/29 200 m st. motylkowym   K/M 

30/31 100 m st. dowolnym   K/M 

32/33 100 m st. grzbietowym   K/M 

34/35 200 m st. klasycznym   K/M 

36 800 m st. dowolnym   K 

37 1500 m st. dowolnym   M 

38/39 4 x 100 m st. zmiennym   K/M 

Uwaga – składy zespołów sztafetowych 8 x 50 m st. dowolnym muszą zostać zgłoszone  

przed rozgrzewką – najpóźniej do godz. 14.30 29.11.2020 
 

Przerwa 45 minut na dezynfekcję obiektu 
 

II BLOK POPOŁUDNIOWY 
 

27 8 x 50 m st. dowolnym   MIX 

POZOSTAŁE ZGŁOSZONE SZKOŁY 

28/29 200 m st. motylkowym   K/M 

30/31 100 m st. dowolnym   K/M 

32/33 100 m st. grzbietowym   K/M 

34/35 200 m st. klasycznym   K/M 

36 800 m st. dowolnym   K 

37 1500 m st. dowolnym   M 

38/39 4 x 100 m st. zmiennym   K/M 

Uwaga – składy zespołów sztafetowych -   8 x 50m st. dowolnym  muszą zostać zgłoszone przed rozgrzewką



7. Przepisy techniczne: 

 Z powodu pandemii COVID-19 zawody zostaną rozegrane w sześciu blokach parami. Pierwszy 

blok każdej pary to 8 zgłoszonych szkół, a drugi blok każdej pary to pozostała część zgłoszonych 

szkół. Podziału szkół dokona organizator na podstawie klasyfikacji drużynowej ostatniej odbytej 

rundy Ligi Szkół Mistrzostwa Sportowego (Oświęcim 29-30.11.2019), przy czym w pierwszym 

bloku wystartują szkoły, które w klasyfikacji drużynowej zajęły wyższe miejsce. Zawody 

przeprowadzane 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 2019/2020. 

Każda szkoła może zgłosić do każdej konkurencji indywidualnej  maksymalnie czworo  

reprezentantów, ale punkty zdobywa dwoje najlepszych. Wyjątkowo  na dystansach 800 m i 1500 m 

można zgłosić maksymalnie po dwoje reprezentantów. Do każdej konkurencji sztafetowej każda 

szkoła może zgłosić jeden zespół sztafetowy. Zawodnicy mają prawo startu w czterech konkurencjach 

indywidualnych i w sztafetach. Nie dopuszcza się startów poza konkursem. Sztafeta 8 x 50 m st. 

dowolnym jest punktowana i wliczana do punktacji ogólnej. Uczestniczą w niej 4 K i 4 M – 

naprzemiennie zaczynając od K. 

 

8. 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: 

 

Blok Styl Dystans 

1 Dowolny (sprint) 50, 100, 200 
2 Dowolny (dystans) 400, 800 K/1500 M 
3 Motylkowy 50, 100, 200 
4 Grzbietowy 50, 100, 200 
5 Klasyczny 50, 100, 200 
6 Zmienny 200, 400 

 

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 wg 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 itd. 

 W konkurencjach sztafetowych punkty przyznawane są w podwójnej ilości. Klasyfikacja końcowa 

Ligi Szkół Mistrzostwa Sportowego za dany sezon obejmuje sumę punktów uzyskanych w I i II rundzie 

zawodów. 

 

9. Nagrody. 

 W klasyfikacji drużynowej nagrodzone zostaną pucharami trzy pierwsze szkoły w klasyfikacji łącznej  

za dwie rundy. W punktacji indywidualnej nagrodzeni zostaną, zawodnicy i zawodniczki zajmujący 

miejsca I – III w blokach konkurencji  – nagroda finansowa. Wyróżnienie dla sztafety mieszanej  

8 x 50 m st. dowolnym 

 

10. Zasady finansowania. 

 Koszty organizacyjne pokrywa organizator. 

 Koszty pobytu pokrywają zainteresowane szkoły. 

 Opłata startowa: 2000,00 PLN 

Opłatę należy wpłacić na konto do dnia 20.11.2020 r. odz.15:00: 

KU AZS UMCS w Lublinie 

ul. Langiewicza 22, 20-032 Lublin 

  60 1140 1094 0000 5556 3300 1036 

   



 

11. Zgłoszenia do  zawodów: 

Zgłoszenie wyłącznie przez platformę SEL w nieprzekraczalnym terminie do dnia  

19 listopada 2020 do godziny 24:00. Obsługa techniczna: Piotr Bujak 510 089 179. Jednocześnie 

należy przesłać skan listy startujących uczniów danego SMS zatwierdzoną przez dyrekcję 

placówki na adres pioswim@wp.pl.   

 

12. Sprawy różne: 

Każda reprezentacja szkoły musi posiadać imienną listę zawodników wygenerowaną przez 

Vulcan lub Librus podpisaną przez Dyrektora szkoły i okazać ją na żądanie organizatora. 

W zawodach mogą uczestniczyć tylko kluby, które spełnią wymogi PZP w związku z COVID-19 

(dotyczące procedur bezpieczeństwa); opiekunowie muszą posiadać wszystkie wymagane 

załączniki (oświadczenie każdego zawodnika/opiekuna prawnego), a oświadczenie 

przedstawiciela klubu i listę imienną wszystkich trenerów/opiekunów każdej zgłoszonej 

szkoły należy złożyć w biurze zawodów przed ich rozpoczęciem. Ze względu na wytyczne 

Ministerstwa Zdrowia związane z pandemią COVID-19 organizator ogranicza liczbę 

zawodników jednocześnie przebywających w obiekcie do 250 osób. Zawody będą 

rozgrywane bez udziału publiczności. W całym obiekcie obowiązują maseczki, jedynie 

zawodnicy tuż przed rozpoczęciem swojego startu lub rozgrzewki mogą zdjąć maseczkę. 

Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie dystansu – 1,5 metra. 

Za dyscyplinę i bezpieczeństwo zawodników oraz za przestrzeganie obostrzeń przez zawodników 

odpowiedzialni są trenerzy/kierownicy ekip. 

 

W związku z RODO udział (zgłoszenie do zawodów) jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

udostępnienie danych osobowych (listy startowe, wyniki, SEL, dekoracje) oraz wyrażeniem 

zgody na publikację wizerunku w celach reklamowych i promocyjnych organizatora. 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZP i FINA. 

 

Listy startowe nie będą rozdawane na zawodach, należy je pobrać ze strony www.polswim.pl  

lub www.megatiming.pl/centralne  

 

Odprawa  techniczna w klasycznej, stacjonarnej formie nie odbędzie się ze względu na wytyczne 

MZ i PZP. Wszelkie sprawy organizacyjne drogą mailową – j.kasperek@azs.umcs.pl.   

 

Wycofanie zawodnika możliwe jest do dnia 25.11.2020 do godz. 15.00. Wykreślenie zawodnika 

zgłoszonego w regulaminowym terminie i wpisanie w jego miejsce w tej samej konkurencji innego 

zawodnika reprezentującego tę samą szkołę możliwe jest do dnia 27.11.2020 do godz. 13.00. 

Wykreślenia i ewentualne zmiany drogą mailową – pioswim@wp.pl  Kierownik ekipy szkolnej na 

zawodach musi posiadać listę  uczniów swojej SMS potwierdzoną przez  dyrekcje placówki. Podczas 

trwania zawodów dostępny będzie do rozpływania basen 23,5 metrowy.  

 

Paski do szafek dla zawodników pobierają kierownicy ekip na czas trwania zawodów za 

pokwitowaniem biurze zawodów. Zwrot następuje w dniu zakończenia zawodów. Kara za 

zagubiony pasek wynosi 100,00 zł. 

 

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu. 

 

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje naczelnik zawodów 

 
 

Ze sportowym pozdrowieniem 

Organizator 
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