KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Mistrzostw Szkół Sportowych w Pływaniu

Racibórz 06-07.04.2019 r.

Patronat
Prezydent Miasta Racibórz Dariusz Polowy
Starosta Powiatu Raciborskiego Grzegorz Swoboda

1. Termin i miejsce zawodów:

06-07.04.2019 r. - pływalnia H20stróg ul. Zamkowa 4,
pływalnia ZSOMS ul. Śląska 3
(w zależności od ilości zgłoszonych zawodników istnieje
możliwość rozegrania zawodów na jednej pływalni H20)

2. Organizatorzy:
- MKS-SMS „Victoria” w Raciborzu
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu
Partnerzy:
- Urząd Miasta w Raciborzu
- Starostwo Powiatowe w Raciborzu
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu
- Szkolny Związek Sportowy w Warszawie
- Polski Związek Pływacki
3. Kierownictwo zawodów - Komisja Sędziowska:
3.1. Według zasad generalnych.
4. Uczestnictwo:
4.1. Według zasad generalnych.
4.2. W zawodach mają prawo startu zawodnicy-uczniowie:
I Kategoria
- IV,V,VI klasa szkół podstawowych
II Kategoria
- VII, VIII klasa szkół podstawowych
III Kategoria
- III klasa gimnazjum
5.

Przepisy techniczne:
5.1. Długość pływalni 25 m - 8 torów (H2Ostróg), 25 m - 6 torów (SMS), pomiar czasu
elektroniczny, zgodnie z regulaminem imprez centralnych w pływaniu.
5.2. Zawody przeprowadzone są systemem eliminacji i finałów. Rozgrywane są finały „A”
i „B”
5.3. Zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych i w sztafecie w każdym
bloku.
5.4. Zawody odbywają się oddzielnie w kategorii I, II, III.

6. Program zawodów: I dzień zawodów /sobota 06.04.2019 r./
godz. 09.00 rozgrzewka, godz. 10.00 eliminacje
godz. 15.00 rozgrzewka, godz. 16.00 finały

Uroczyste otwarcie godz. 15.45
kobiety
mężczyźni
6.1
200 m st. dowolnym
6.2
200 m st. dowolnym
6.3
100 m st. klasycznym
6.4
100 m st. klasycznym
6.5
200 m st. grzbietowym
6.6
200 m st. grzbietowym
6.7
200 m st. zmiennym
6.8
200 m st. zmiennym
6.9
50 m st. dowolnym
6.10
50 m st. dowolnym
6.11 Sztafeta im. Włodzimierza Olszewskiego 4x50 m stylem zmiennym /2 dz.+2 chł. kolejność dowolna/
II dzień zawodów /niedziela 07.04.2019 r./
godz. 08.30 rozgrzewka, godz. 09.30 eliminacje
godz. 14.00 rozgrzewka, godz. 15. 00 finały
6.12 100 m st. dowolnym
6.14 200 m st. klasycznym
6.16 100 m st. grzbietowym
6.18 100 m st. motylkowym
6.20 4x100 m st. dowolnym
Sztafeta K - im. Andrzeja Sylwestrowicza
7.

6.13
100 m st. dowolnym
6.15
200 m st. klasycznym
6.17
100 m st. grzbietowym
6.19
100 m st. motylkowym
6.21
4x100 m st. dowolnym
Sztafeta M - im. Władysława Mitrofanowa

Zgłoszenie do zawodów:
7.1. Drużyna może liczyć maksymalnie 10 zawodników w I kategorii - szkół podstawowych,
10 zawodników w II kategorii - szkół podstawowych (kl. VII, VIII) i 10 zawodników
w III kategorii gimnazjów. Prowadzona jest oddzielna punktacja w I kategorii
wiekowej, II kategorii wiekowej, III kategorii wiekowej.
Zgłoszenie musi zawierać potwierdzenie posiadania przez wszystkich zawodników
aktualnych badań lekarskich oraz list zawodników oddzielnie dla każdej kategorii,
podpisanych przez dyrektora szkoły, uczęszczających do wskazanych klas
dydaktycznych, zgodnie z informacjami zawartymi w komunikacie.
7.2. Zgłoszenie do zawodów należy dokonać drogą elektroniczną.
Obowiązuje zgłoszenie z programu Entry Editor - Splash, należy pobrać ze strony
megatiming.
Wygenerowany plik LENEX z programu Entry Editor Splash należy przesłać na
adres poczty e-mail: rafalb001@poczta.onet.pl - I kategoria, II kategoria, III
kategoria.
7.3. Zawodnicy muszą posiadać legitymacje szkolne, które będą sprawdzane podczas
weryfikacji na odprawie technicznej lub w czasie zawodów.
7.4. Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 29.03.2019 r. Korekty przyjmowane będą do 02.04.19 r.

8. Nagrody:
8.1. Zawodnicy punktują w kategorii szkół podstawowych (I, II kategoria) i gimnazjów (III
kategoria) oddzielnie, według klucza - 17, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
pkt. – odpowiednio od 1 do 16 miejsca – na pływalni 8-torowej.
Za pierwsze trzy miejsca dla szkół zespołowo przyznawane będą puchary,
dyplomy za 8 miejsc.

8.2. Zawodnicy otrzymują medale oraz dyplomy za pierwsze trzy miejsca.
8.3. Najlepsi - zawodniczka i zawodnik, którzy zdobędą największą ilość punktów według
tabeli FINA za jeden wynik uzyskany w wyścigu finałowym (oddzielnie dla szkół
podstawowych i gimnazjów) otrzymają puchar. W przypadku takiej samej ilości
punktów decyduje drugi najlepszy wynik.
9. Zakwaterowanie i wyżywienie: wyłącznie za pośrednictwem organizatora
Zakwaterowanie w miejscach noclegowych na terenie Raciborza i okolicy.
9.1. Koszt osobodnia - zakwaterowania z wyżywieniem wynosi, w zależności od standardu
hotelu: ok. 150 zł.
9.2. Wyżywienie: Istnieje możliwość zakupu obiadów w cenie 25 zł.
Zamówienie na posiłki należy dokonać w podziale na szkołę podstawową
i gimnazjum (na załączonym druku).
9.3. Zamówienia na noclegi oraz wyżywienie podpisane przez dyrektora szkoły na
załączonym druku należy przesłać e-mailem (w postaci skanu), w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 25.03.2019 r.
na adres: Sławomir Szwed - e-mail slawomirszwed@wp.pl tel. 602 485 924
W tytule e-maila proszę wpisać: Mistrzostwa Szkół /nazwa szkoły/
Ewentualne korekty muszą wpłynąć na adres e-mailowy najpóźniej do dnia 29.03.19 r.
Po tym terminie opłaty będą naliczane zgodnie z zamówieniem.
Adres organizatora: MKS-SMS „Victoria” Racibórz 47-400 Racibórz ul. Śląska 3
9.4. WSZYSTKIE ŚWIADCZENIA PŁATNE GOTÓWKĄ U ORGANIZATORA
10. Zasady finansowania:
10.1. Koszty organizacyjne pokrywa organizator zawodów.
10.2. Koszty uczestnictwa ponoszą startujące szkoły.
10.3. Opłata startowa wynosi 15 zł za każdy start zawodnika i za zespół sztafetowy
10.4. Opłata za komunikat 20 zł. /obowiązkowa/.
11. Postanowienia końcowe:
11.1. Opiekę medyczną zabezpiecza organizator zawodów zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
11.2. W sprawach nieobjętych komunikatem decyduje naczelnik zawodów i sędzia główny.
11.3. Konferencja techniczna odbędzie się 05 kwietnia (piątek) o godzinie 19.30 na
pływalni H2Ostróg ul. Zamkowa 4.
11.4. Pływalnia zostanie udostępniona w piątek 05.04. od godz. 16.00-19.00 /4 tory/
11.5. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
komunikatu oraz Regulaminu zawodów PZP.
11.6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku uczestników
w materiałach fotograficznych z zawodów w celach promujących organizatora
i innych podmiotów współpracujących.
Organizator nie odpowiada za ewentualne wypadki, kradzieże zaistniałe w czasie
przejazdu i podczas trwania zawodów.

DO ZOBACZENIA W RACIBORZU

ZAMÓWIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA NA
MISTRZOSTWACH SZKÓŁ SPORTOWYCH
RACIBÓRZ 05.04-07.04.2019 r.

....................................
pieczątka szkoły

Nazwa szkoły i dane do faktury: …................................................................................................…
…........................................................................................................................................................…
………………………………………………………………………………………………..……….
Tel. kontaktowy: .................................................................................................................................
Śr. transportu:.....................................................................................................................................
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dyrektor szkoły

