
 

KOMUNIKAT   ORGANIZACYJNY 
     XVIII   MEMORIAŁU   WŁADKA   ZAREMBOWICZA 
              ZAWODÓW    PŁYWACKICH   KLAS III 

 

 

 

 

1. Cel zawodów: 
     -   przybliżenie postaci Władka Zarembowicza, uczniom wrocławskich i dolnośląskich szkół; 

-  popularyzacji pływania; 

- sprawdzian umiejętności pływackich uczniów klas III. 
 

2. Organizator: 
 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72 

 partner: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego – Akademia Talentów i Uzdolnień 
  

3. Miejsce i termin zawodów: 
Pływalnia Sportowej Szkoły Podstawowej nr 72 we Wrocławiu ul. Trwała 17-19 

 10.05.2019 r.  godzina 10:00 / rozgrzewka 9:30 / 
 

4. Uczestnictwo: 
W zawodach mogą brać udział uczniowie klas III szkół podstawowych. 
 

5. Program zawodów: 
1 - 25 metrów stylem motylkowym  dziewcząt i chłopców; 

2 - 50 metrów stylem grzbietowym  dziewcząt i chłopców;  

3 - 50 metrów stylem klasycznym    dziewcząt i chłopców ; 

4 - 50 metrów stylem dowolnym      dziewcząt i chłopców;  

5 - 8x25 metrów stylem dowolnym / sztafeta mieszana, 4 dziewczynki i 4 chłopców. 

 

6. Sposób przeprowadzenia zawodów: 
Konkurencje zostaną rozegrane seriami, a serie ustawione według czasów podanych w zgłoszeniu. 

Uczniowie mają prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych i w sztafecie.  
 

 



7.Zgłoszenia do zawodów: 
Zgłoszenie prosimy przesłać w edytorze do dnia 8.05.2019   r. na adres: zawody@nadobny.net , do 

pobrania plik ze zgłoszeniem na stronie: www.omegatiming.pl, www.dozp.eu oraz www.nadobny.net/ssp72 tu 

dostępny program do wypełnienia zgłoszeń i instrukcja. Pomoc przy wypełnieniu zgłoszeń tel. 501 68 

98 02 (najlepiej w godz. 19:00-20:00). Lista startowa dostępna od dnia 09.05.2019 r. na stronie jw. 

Wyniki z zawodów będą umieszczone na stronie internetowej szkoły www.ssp72.pl W trakcie zawodów 

wyniki online na stronie www.omegatiming.pl (proszę pamiętać o odświeżeniu strony klawiszem F5 ).  
 

8. Zasady finansowania: 

Koszty organizacji zawodów pokrywa organizator, a koszty uczestnictwa pokrywają ekipy biorące 

udział w zawodach. 

Opłata startowa wynosi  10 złotych od ucznia.  
 

9. Nagrody: 

Za zajęcie dziesięciu pierwszych miejsc w każdej konkurencji uczniowie otrzymają dyplomy. 

Dla trzech najlepszych uczniów w każdej konkurencji indywidualnej, przyznane zostaną  medale. 

Nagroda specjalna dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika Memoriału 

Do punktacji na najlepszego zawodnika brane są wyniki z dwóch konkurencji. 

 

                  W biegu sztafetowym dla najlepszej szkoły zostanie wręczony 

                      Puchar Dyrektora Sportowej Szkoły Podstawowej nr 72. 

 

 

10. Sprawy różne: 
Pływalnia dysponuje balkonem dla osób towarzyszących. 

Wstęp na pływalnię mają tylko zawodnicy i ich bezpośredni opiekunowie. 

W trakcie rozgrzewki obowiązuje kategoryczny zakaz skoków do basenu. 

Opiekunów, uczniów i osoby towarzyszące w trakcie zawodów prosimy o ścisłe stosowanie się do zaleceń 

obsługi obiektu sportowego. 

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Naczelnik Zawodów – Janusz Świtecki. 

 

         Naczelnik Memoriału 

 

             Janusz Świtecki 
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