Gliwicka Liga Pływacka „GLiP” - 2019
Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych
o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice
Uwaga - w każdej edycji szkoła może wystawić
dowolną ilość uczestników !!!.
1. Założenia: Gliwicka Liga Pływacka organizowana będzie w roku szkolnym 2018/2019
jako cykl 3 zawodów pływackich dla uczniów gliwickich szkół w 5 grupach wiekowych
z podziałem na kategorie chłopców i dziewcząt.
2. Cel „GLiP” - u: Stworzenie warunków do regularnej rywalizacji pływacko
uzdolnionych uczniów gliwickich szkół. Zwiększenie zainteresowania pływaniem jako
formą spędzania czasu wolnego i możliwością realizowania się w sporcie.
3. Organizatorzy:

Samorząd Miasta Gliwice
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Klub Pływacki „Sikret” Gliwice

4. Miejsce zawodów: Kryta pływalnia „Olimpijczyk” Gliwice, ul. Oriona 120
(teren Kąpieliska Leśnego, basen 25 metrowy, pomiar czasu elektroniczny)
5. Uczestnicy: Uczniowie Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych oraz Ponadgimnazjalnych
startujący w następujących grupach wiekowych:
Szkoła Podstawowa:
grupa: A – klasa I – II (2011– 2010 i młodsi )
grupa: B – klasa III – IV (2009 – 2008)
grupa: C – klasa V – VI (2007 – 2006)
Gimnazjum i klasy starsze SP: grupa: D – klasa VII i VIII SP, III GIM (2005 – 2003)
Szkoły Ponadgimnazjalne:
grupa: E – klasa I, II, III, (2002 - 2000)
6. Nagrody: Medale, dyplomy i nagrody rzeczowe dla najlepszych trzech zawodników
i zawodniczek całej edycji w każdej grupie wiekowej oraz okolicznościowe dyplomy za
zajęcie miejsca IV – VI. Pamiątkowe puchary i dyplomy za pierwsze trzy miejsca
otrzymają szkoły, które zdobędą największą ilość punktów w całym cyklu zawodów
pływackich (osobna klasyfikacja szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych)

7. Zapisy: Zgłoszenie udziału Szkoły w poszczególnych zawodach razem z listami
startowymi należy przesyłać przed zawodami na adres wisniowicz@gmail.com Proszę
oczekiwać na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wysłane mailem. W przypadku jego
braku prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel 500 193 225 - Pan Wojciech
Wiśniowicz. W dniu zawodów zgłoszenia nie będą przyjmowane.
8. Sprawy organizacyjne: W sprawach regulaminu i organizacji zawodów prosimy
o kontakt – Pan Mirosław Witkowski – 534 300 043.
9. Terminy zawodów:
3 kwietnia 2019
maj 2019
czerwiec 2019

– zgłoszenie do 1.04.2019 do godz. 16.00
(dowolna ilość uczestników)
– termin będzie podany osobnym komunikatem
– termin będzie podany osobnym komunikatem

10. Postanowienia ogólne:
• Gliwicka Liga Pływacka w roku szkolnym 2018/2019 składa się z 3 zawodów
pływackich.
• Każde zawody stanowią możliwość rywalizacji w określonych stylach
pływackich. W tabeli poniżej zamieszczono wykaz poszczególnych konkurencji
pływackich dla danej kategorii wiekowej.
• Uczniowie Szkół Podstawowych kategorii wiekowej B i C trenujący w
pływackich klubach sportowych będą osobno klasyfikowani jako kategoria Sport.
Pozostałe kategorie wiekowe startują według ogólnych zasad GLIP-u.
• Uczniowie trenujący w pływackich klubach sportowych muszą być zaznaczeni
na liście zgloszeniowej.
• Reprezentację szkoły tworzą uczniowie danej szkoły, reprezentujący ją
w poszczególnych kategoriach wiekowych.
• Szkoły bez względu na kategorię wiekową mogą wystawić w każdych zawodach
dowolną ilość uczniów danej szkoły.
• W klasyfikacji drużynowej punkty dla swojej szkoły zdobywa tylko 4 najlepszych
zawodników i zawodniczek danej szkoły w każdej kategorii wiekowej z miejsc
I – XX.
• W klasyfikacji indywidualnej punktują wszyscy uczestnicy z miejsc I – XX w
każdej konkurencji.
• Uczniowie danej szkoły reprezentują ją bez względu na rok urodzenia.
• Podczas całej edycji prowadzona będzie klasyfikacja wszystkich zawodników
startujących w „GLiP” – ie wg nast. punktacji:
I m. – 15 pkt,
II m. – 13 pkt.,
III m. – 11 pkt.,
IV m. – 10 pkt.,
V m. – 9 pkt.,
•

VI m. – 8 pkt,
VII m. – 7 pkt.,
VIII m. – 6 pkt.,
IX m. – 5 pkt.,
X m. – 4 pkt

XI m. – XII m. – 3 pkt,
XIII m – XIV m. – 2 pkt.
XV m. – XX m. - 1 pkt.,

W każdych zawodach uczniowie mogą startować max. w dwóch wyścigach.

•
•

•
•

Szkoła będzie klasyfikowana w punktacji generalnej jeżeli wystawi zawodników
w min 2 zawodach.
Zawodnik lub zawodniczka biorąca udział w „GLiP” – ie będzie sklasyfikowana
w klasyfikacji generalnej jeżeli zaliczy min. 4 wyścigi i określoną dla danej grupy
wiekowej ilość styli pływackich: grupa A – 2 style, grupa B – 3 style, grupa C – 3
style, grupa D – 3 style, grupa E – 3 style
Po każdych zawodach będzie sporządzane sprawozdanie oraz będą
podsumowywane punkty w poszczególnych kategoriach. Wyniki zawodów jak i
aktualnej klasyfikacji będą umieszczane na stronie www.sikret-plywanie.pl.
Termin zakończenia i podsumowania całego cyklu GLiP 2019 będzie podany
osobnym komunikatem.

Przepisy porządkowe:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

W dniu zawodów zmiany w listach startowych nie będą dokonywane
Zawodnicy podczas zawodów przebywają na widowni. Szkoła powinna
zabezpieczyć dodatkowego opiekuna do sprawowania opieki.
Godziny rozpoczęcia zawodów będą podawane osobnymi komunikatami.
Na 30 min. przed zawodami odbędzie się weryfikacja list startowych.
Obowiązkiem opiekuna drużyny jest posiadanie zgłoszenia podpisanego przez
Dyrektora szkoły oraz zaświadczenia lekarskie lub oświadczeń rodziców o braku
przeciwwskazań do udziału w zawodach.
Rozgrzewka przedstartowa odbywa się w wodzie lub na brzegu basenu i będzie
trwała około 20 minut .
Nauczyciele wychowania fizycznego lub opiekunowie drużyn odpowiadają
za zachowanie swojej reprezentacji podczas zawodów na terenie całego obiektu
sportowego
Reprezentacje szkół zobowiązane są dostarczyć drogą mailową listy startowe
w podanych terminach zgłoszeń. Zgłoszenia telefoniczne nie będą
przyjmowane.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione
w szatniach. Uczestnicy zawodów maja obowiązek poruszania się na terenie
obiektu sportowego wyłącznie w klapkach.
Na terenie obiektu sportowego obowiązuje wewnętrzny regulamin.
Zapraszamy nauczycieli do pomocy w organizacji powyższych zawodów
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do decydowania w sprawach spornych nie
ujętych w niniejszym regulaminie.

Życzymy dobrej sportowej zabawy 

Tabela rozgrywanych konkurencji w poszczególnych
terminach.
S.P. Klasa I – II
Grupa A

I zawody

25 m. styl grzbietowy
25 m styl

S.P. Klasa III - IV
Grupa B

S.P. Klasa V - VI
Grupa D I Grupa E
Grupa C

50 m. styl grzbietowy 50 m. styl grzbietowy 50 m. styl grzbietowy
50 m styl dowolny
50 m styl dowolny
50 m styl dowolny
50 m styl klasyczny
50 m styl klasyczny

dowolny(możliwość
startu z deską)

II zawody 50 m. styl grzbietowy 50 m. styl grzbietowy 50 m. styl grzbietowy 50 m. styl grzbietowy
25 m styl dowolny

50 m styl dowolny
50 m styl klasyczny

50 m styl dowolny
50 m styl klasyczny
50 m styl motylkowy

50 m styl dowolny
50 m styl klasyczny
50 m styl motylkowy

III zawody 50 m. styl grzbietowy 50 m. styl grzbietowy 100 m. styl grzbietowy 100 m. styl grzbietowy
50 m styl dowolny

50 m styl dowolny
50 m styl klasyczny

100 m styl dowolny
50 m styl klasyczny
50 m styl motylkowy

100 m styl dowolny
50 m styl klasyczny
50 m styl motylkowy

Wzór zgłoszenia

Nazwisko i imię

Zawodnik
Rok
(proszę
urodzenia zaznaczyć X)

Styl

Czas
orientacyjny

Szkoła

