
KOMUNIKAT
ORGANIZACYJNY

ZAWODÓW

V MIKOŁAJKOWE
MISTRZOSTWA W PŁYWANIU

O PUCHAR PRZECHODNI
DYREKTORA SP50 W LUBLINIE

1.Wstęp 
V edycja „Mikołajkowych Mistrzostw w Pływaniu o Puchar Przechodni Dyrektora SP50 

w Lublinie” odbędzie się 08 i 09.01.2020 r. na pływalni Szkoły Podstawowej nr 50 
w Lublinie mieszczącej się przy ul. Roztocze 14.
Do udziału w zawodach uprawnieni są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 50 
podzieleni na kategorie wiekowe.

2.Organizator
Organizatorem zawodów jest :
Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia 
w Lublinie



3.Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20.12.2019r. Karty zgłoszeniowe 
znajdują się na pływalni oraz przy głównym wejściu do szkoły. 
Wypełnione karty należy umieścić w jednej z przygotowanych urn .

4.Program zawodów

08.01.2020r.
09:00-09:30 Rozgrzewka dla zawodników z klas ( IV-VIII )
09:35-09:45 Uroczyste otwarcie zawodów
09:46-10:20 Starty sztafetowe (dziewczęta i chłopcy) ( IV-VIII) 
10:21-11:30 Starty indywidualne (dziewczęta i chłopcy) ( IV-VIII )
11:31-12:00 Dekoracje laureatów z klas ( IV-VIII )
12:00-12:45 Zabawa w wodzie dla wszystkich Uczestników zawodów :)

09.01.2020r.
09:00-09:30 Rozgrzewka dla zawodników z klas ( I-III )
09:35-09:45 Uroczyste otwarcie zawodów
09:46-10:20 Starty sztafetowe (dziewczęta i chłopcy)  ( I-III )
10:21-11:30 Starty indywidualne (dziewczęta i chłopcy) ( I-III )
11:31-12:00 Dekoracje laureatów z klas ( I-III )
12:00-12:45 Zabawa w wodzie dla wszystkich Uczestników zawodów :)

5.Wykaz konkurencji

08.01.2020r.
 Wyścigi indywidualne

 Zawodnicy z klas IV -VIII  uprawnieni są do maksymalnie dwóch startów i sztafety

klasa IV-VI 25m grzbietowym 25m klasycznym
(żabka)

25m kraul
(na piersiach)

klasa VII -VIII 50m grzbietowym
50m klasycznym

(żabka)
50m kraul

(na piersiach)

Wyścigi sztafetowe (drużynę stanowią uczniowie jednej klasy)

klasa IV, V, VI, VII, VIII
4 x 50m

dowolnym
dziewczęta , chłopcy lub
skład sztafety mieszany



09.01.2020r.
Wyścigi indywidualne  
 
Zawodnicy z klas I-III uprawnieni są do maksymalnie dwóch startów.

klasa I-III 25m grzbietowym
25m klasycznym-

(żabka)
25m kraul

(na piersiach)

 6.Nagrody
Laureaci PIERWSZYCH MIEJSC otrzymają nagrodę rzeczową ;)
Dla TRZECH najlepszych zawodników w swojej kategorii wiekowej 
przewidziane są pamiątkowe dyplomy.
Trzy najlepsze klasy w wyścigach sztafetowych otrzymają dyplomy.

7.W ramach zawodów
Po zakończeniu zawodów 45 min ZABAWY DLA WSZYTKICH UCZESTNIKÓW ;)
( mecz piłki wodnej , elementy nurkowania i wiele , wiele innych )

 8. Postanowienia końcowe
Zawody rozgrywane są według przepisów FINA i PZP.
W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator w 
porozumieniu z Sędzią Głównym.

Szkoła Podstawowa nr 50
w Lublinie

20-722 , Roztocze 14


