
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 
 

PŁYWACKIE   ZAWODY   SZKÓŁ  GIMNAZJALNYCH    
O   PUCHAR  DYREKTORA   ZSZ   NR  3  IM.  A. KOCURA  W  KATOWICACH 

 
 
Termin zawodów:  17 kwietnia 2012 r. 
 
Miejsce zawodów:  Pływalnia Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach  

ul.  Szopienicka 58 a 
 
Organizator:   Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. A. Kocura w Katowicach, 
    Szkoła Podstawowa nr 53 w Katowicach 
 
Uczestnictwo:   Uczniowie gimnazjów po wcześniejszym zgłoszeniu 
 
Sponsorzy:    Związek Zawodowy Górników w Polsce przy KWK Wieczorek 
     
Patronat:   Urząd Miasta Katowice   
 
 

REGULAMIN ZAWODÓW 
 
Zgłoszenia na zawody są przyjmowane drogą mailową sekretariat@zsz3.pl lub faksem na 
numer  32 255 72 25  do dnia 4 kwietnia 2012 r. 
Każde gimnazjum zgłasza reprezentację składającą się z 2 dziewcząt i 2 chłopców  
[załącznik nr 1]. 
Każdy zawodnik musi posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach [załącznik  
nr 2] oraz ważną legitymację szkolną.  
Każda reprezentacja zgłasza się na zawody z opiekunem. 
Każda zawodniczka i zawodnik ma prawo startować w jednej konkurencji indywidualnej oraz 
sztafecie. Konkurencje rozgrywane będą osobno dla dziewcząt i osobno dla chłopców.  
 
Zawody rozgrywane będą na basenie 4 torowym, o długości 17 metrów, w konkurencjach: 

• 3 długości (ok. 50 m.) stylem dowolnym 
• 3 długości (ok. 50 m.) stylem grzbietowym 
• 3 długości (ok. 50 m.) stylem klasycznym 
• 3 długości (ok. 50 m.) stylem motylkowym 

 
• sztafeta 4 x 2 długości stylem dowolnym 
• sztafeta 4 x 2 długości stylem zmiennym 

 
• konkurencja dla nauczycieli: 2 długości stylem dowolnym 
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Zawodnicy i sztafety będą klasyfikowani wg następującej punktacji: 
 1 miejsce 10 pkt 
 2 miejsce   8 pkt 
 3 miejsce   6 pkt 
 4 miejsce   5 pkt 
 5 miejsce   4 pkt 
 6 miejsce   3 pkt 
 7 miejsce   2 pkt 
 8 miejsce   1 pkt 
 
 
Organizator zapewnia:  

• puchary w klasyfikacji generalnej (1-6 miejsca) 
• medale w konkurencjach indywidualnych (1-3 miejsce) 
• dyplomy w konkurencjach indywidualnych (1-6 miejsce) 
• medale w konkurencji sztafetowej (1-3miejsce) 
• dyplomy w konkurencji sztafetowej (1-6 miejsce) 
• dyplomy uczestnictwa dla wszystkich reprezentacji. 

 
 

Program zawodów: 
 
8.00   przywitanie Dyrektora ZSZ nr 3  wszystkich reprezentacji w ZSZ nr 3  
  ul. Szopienicka 66 
8.15-9.00 zwiedzanie szkoły 
9.05  przejście wszystkich reprezentacji do Szkoły Podstawowej nr 53 (ok. 800 m.) 
9.30  oficjalne przywitanie wszystkich reprezentacji i zaproszonych gości 
9.45  odprawa techniczna kierowników ekip oraz sędziów w sali nr 3 
10.00  rozpoczęcie zawodów 
13.30  orientacyjny czas zakończenia zawodów 
 
Na zawodach obowiązują przepisy PZP. 
Organizator zastrzega sobie prawo wystawienia reprezentacji Szkoły Podstawowej nr 53.  
W sprawach nie ujętych komunikatem decyduje organizator zawodów 
 
Wszelkich informacji związanych z zawodami udzielają: 
• p. Danuta Olek   (ZSZ nr 3) nr tel. 32 255 72 25  
• Włodzimierz Zarodkiewicz (SP nr 53) nr tel. 32 255 71 47 
•  
 
Załączniki: 
 

1. Kata zgłoszenia na ZAWODY PŁYWACKIE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  
O PUCHAR DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 3  
IM. ADAMA KOCURA W KATOWICACH. 

2. Oświadczenie/zgoda rodziców na udział dziecka w zawodach. 


