
 

   
 

 
 
 
 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 

 
II AMATORSKIE ZAWODY PŁYWACKIE pn. UMIEM PŁYWAĆ 

 
Strzelce Opolskie, 22 listopada 2019 r. 

 
1. Miejsce zawodów:    Kryta pływalnia CRWiS „Strzelec” w Strzelcach Opolskich,  

ul. Opolska 46, 47-100 Strzelce Opolskie, https://www.crwis.strzelceopolskie.pl/  
 

2. Termin zawodów:     22 listopada 2019 r. (piątek)                                                    
rozgrzewka godz. 10:00,                                                                                                  
uroczyste otwarcie godz. 10:30,                                                                                              
rozpoczęcie zawodów godz. 10:45 

 
3. Cel zawodów:  Upowszechnianie pływania, podsumowanie I etapu projektu             

„Umiem pływać”,  popularyzacja sportu pływackiego wśród uczniów klas I-III szkół 
podstawowych z terenu województwa opolskiego. 

 
4. Organizator zawodów:  

 Samorząd Województwa Opolskiego 

 Wojewódzkie Zrzeszenie LZS Opole 

 Gmina Strzelce Opolskie  
 

5. Pomiar czasu   - półautomatyczny 
 

6. Kierownictwo zawodów 
- Naczelnik zawodów  - Zofia Kozina-Oloś  
-  Sędzia główny  
-    Przedstawiciel WZ  LZS Opole 
   
8.  Zasady finansowania 
-  koszty organizacyjne pokrywa organizator 
-  koszty uczestnictwa  w tym ubezpieczenie i dojazd uczestników na podstawie  
delegacji służbowej ponosi WZ LZS Opole 
 
9. Zgłoszenia do zawodów    należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: 

wzlzsopole@op.pl  w terminie do dnia 12.11.2019 r. do godz. 14:00  
    Zgłoszenie musi zawierać: 
- imię i nazwisko  
- datę urodzenia 
- nazwę  i adres szkoły   
 
 
 
 
 
 
 

https://www.crwis.strzelceopolskie.pl/
mailto:wzlzsopole@op.pl


 
 
 
10. PROGRAM ZAWODÓW  

I. 1000 – 1015  ODPRAWA TECHNICZNA Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI SZKÓŁ 
II. 1000 – 1030 ROZGRZEWKA  
III. 1030 – 1045 DEFILADA I UROCZYSTE OTWARCIE 
IV. 1045  ROZPOCZĘCIE KONKURENCJI 
 

 25m st. grzb. dz. i chł.  
 25m st. dow. dz. i chł.  
  4x25m st. dow. – sztafeta mieszana  - co najmniej 1 dziewczyna w zespole  
 Zgłoszonego zawodnika obowiązuje start na obu dystansach  
 Zawody przeprowadzone będą seriami.  
 Dopuszcza się start zawodnika z wody.  

 
V. ok. 14-tej –  ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW (rozdanie nagród) 
 
11.  W  ewentualnych  sprawach  spornych i protestach decyduje Naczelnik zawodów, sędzia 
główny i przedstawiciel WZ LZS Opole 
 
12. NAGRODY 
- za zajęcie miejsc I-III w każdej konkurencji  dyplomy 
- za najlepszy  rezultat  czasowy  w każdej konkurencji  nagrody rzeczowe  (dla zwycięzcy)   
- organizator dopuszcza zwiększenie puli nagród w miarę pozyskania sponsorów 
 
13. Każdy zgłoszony uczestnik musi posiadać zgodę rodzica do startu w zawodach.                  
Wzór zgody w załączeniu.                                                                                                                                                    
14. Za bezpieczeństwo uczestników podczas zawodów odpowiadają opiekunowie. 
15. W czasie zawodów organizator zapewnia na pływalni opiekę medyczną . 
16. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów i wyrażeniem 
zgody na wykorzystanie danych  osobowych i wizerunku  uczestnika na cele związane z 
realizacją projektu. 
 
 

 

 
                                         Serdecznie zapraszamy do udziału! 


