
 

                          
           

 

KOMUNIKAT - Gliwicka Liga Pływacka „GLiP” - 2019 

Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych 

o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice 
 

II edycja Gliwicka Liga Pływacka 2019 

III edycja Gliwicka Liga Pływacka 2019 

 

„OLIMPIJCZYK” 

29 maja 2019 r.  

11 czerwca 2019 r.  

 Cel zawodów 

Propagowanie pływania jako formy spędzania czasu wolnego i możliwości realizowania się  

w sporcie  

 Termin i miejsce zawodów: 

Gliwice, 29 maja 2019 r. (środa) – II edycja 

Gliwice, 11 czerwca 2019 r. (wtorek) – III edycja 

Kryta pływalnia „OLIMPIJCZYK” Gliwice, ul. Oriona 120 . 

(teren Kąpieliska Leśnego, wjazd od ul. Oriona)  

 Organizatorzy: 

Samorząd Miasta Gliwice 

Miejski Zarząd Usług Komunalnych 

Klub Pływacki „Sikret” Gliwice 

 Uczestnictwo: 

W zawodach mają prawo startu uczniowie gliwickich szkół podstawowych, gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych 

-  BLOK I – uczniowie szkół podstawowych klasy VII I VIII oraz III klasa gimnazjum  

i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (kategorie wiekowe zgodne z regulaminem) 

-  BLOK II – uczniowie szkół podstawowych (kategorie wiekowe zgodne z regulaminem) 

Każdy zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach.  



 Zgłoszenia do zawodów:  

Zgłoszenia do zawodów należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: 

wisniowicz@gmail.com w terminie do dnia: 

- 24 maja 2019 r. – II edycja 

- 7 czerwca 2019 – III edycja 

 (W każdej edycji zgodnie z zapisem regulaminowym można zgłosić nieograniczoną ilosć 

uczniów). Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone mailem zwrotnym. W przypadku braku 

potwierdzenia prosimy o kontakt pod nr tel. 500 193 225 

 

Zgłoszenie przesłane w pliku najlepiej Excel lub Word wg podanego w regulaminie załącznika 

powinno zawierać imię i nazwisko,  czy uczeń trenuje w klubie, rok urodzenia, styl, orientacyjny 

czas i szkołę którą reprezentuje,  

 Sprawy różne:  

Podczas zawodów obowiązują przepisy PZP, w sprawach nie objętych regulaminem decyduje 

organizator zawodów i sędzia główny. Weryfikacja zawodników odbędzie się na podstawie 

pisemnej zgody rodziców lub zaświadczenia lekarskiego oraz legitymacji szkolnej.  

 Program zawodów 

BLOK I: 

- weryfikacja i rozgrzewka -  9.30,  

- uroczyste otwarcie - 9.45  

- rozpoczęcie zawodów  - 9.50   

   

BLOK II: 

       - weryfikacja i rozgrzewka – 10.30 

       - uroczyste otwarcie – 11.00 

       - rozpoczęcie zawodów – 11.10 

  Przepisy techniczne 

-  zawody zostaną przeprowadzone na pływalni 25 – metrowej, ilość torów – 8 

-  zawody przeprowadzane są seriami na czas. Rozstawienia serii wszystkich konkurencji dokona 

Organizator na podstawie rankingu sporządzonego z nadesłanych czasów orientacyjnych. 

 Punkty do klasyfikacji 

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych otrzymają punkty do klasyfikacji indywidualnej 

i drużynowej 

Wszystkie szczegółowe informacje i wyniki dostępne będą na stronie Klubu Pływackiego 

„Sikret” Gliwice www.sikret-plywanie.pl  

 Kontakt: 

Organizator: Mirosław Witkowski 534-300-043 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału jak największą ilość uczestników  !!! 

 

 


