KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

XXIV MAZOWIECKIE IGRZYSKA
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ w PŁYWANIU

CIECHANÓW - 2022
PŁYWANIE DRUŻYNOWE i INDYWIDUALNE DZIEWCZĄT i CHŁOPCÓW

SZKOŁY PODSTAWOWE - DZIECI I MŁODZIEŻ
Przypominamy, że Zarząd SZSWWM na posiedzeniu w dniu 18.09.2015 podjął uchwałę o zakazie występowania w strojach z
emblematami klubów sportowych na wszystkich szczeblach rozgrywek Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Warszawskiej
Olimpiady Młodzieży w edycji szkolnej. Dopuszczalne są jedynie nazwa i logo szkoły. Zespoły nie stosujące się do powyższej
uchwały nie będą dopuszczane do rozgrywek. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2016.
Przed zawodami opiekun każdego zespołu musi dostarczyć bezpośredniemu organizatorowi zawodów pisemne zgłoszenie szkoły do
zawodów podpisane przez Dyrektora szkoły.

Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego
Organizatorzy Szkolny Związek Sportowy Ziemia Ciechanowska
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie
Przyjazd 10 czerwca 2022r. do godz. 10.00 .
Termin
10.06.2022r.
Pływalnia MOSiR Ciechanów, ul 17 Stycznia 60 B
Miejsce
Pływalnia MOSiR Ciechanów, ul 17 Stycznia 60 B
Uczestnictwo

Zgłoszenia

Zgodnie z regulaminem Mazowieckich Igrzysk Młodzieży szkolnej (mogą startować po 2 zespoły z rejonu

Regulamin na stonie Szkolnego Związku Sportowego Warszawy i Woj.. Mazowieckiego
Zgłoszenie obowiązkowo poprzez system SRS, potwierdzone przez Dyrekcję szkoły.
Zgloszenia do dnia 7 czerwca 2022 r. Oryginał przywozimy na zawody. Po terminie
zgłoszenia nie będą przyjmowane. Kontakt - roman.solinski@wp.pl. Tel. (508 921 548)

PREFEROWANA FORMA ZGŁOSZEŃ PRZEZ ZAPROSZENIE ENTRY EDYTOR-PLIK LXF
ZGŁOSZENIA PRZESYŁAMY NA ADRES - zawody@wmozp.pl
Odprawa techniczna w dniu przyjazdu o godz. 10.15 - w miejscu zawodów.
Obowiązują dokumenty: zgłoszenie oraz ważna legitymacja szkolna. Do legitymacji wystawionej po
30 września 2021 r. wymagane jest zaświadczenie Dyrektora szkoły, że zawodnik/czka jest uczniem

Konferencja
techniczna i
weryfikacja

tej szkoły od początku roku szkolnego.
Kwestię badań lekarskich regulują: rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
21 sierpnia 1986r. i 5 listopada 1992r. z zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami i ich kwalifikacją
do zajęć w-f i udziału w zawodach sportowych dla młodzieży szkolnej oraz Ministra Zdrowia
z dn. 22.XII.2004r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi

Finanse
Nagrody

i młodzieżą i z dn. 21.III.2007 r.
Uczestnicy przyjeżdżają na koszt jednostek delegujących.
Drużynowo - za miejsce I-III puchary i medale, za miejsca I-VIII dyplomy.
- Obowiązuje Regulamin MIMSz i przepisy Polskich Związków Sportowych.
- Organizatorzy proszą opiekunów zespołów o szczególne zwrócenie uwagi na zachowanie młodzieży

Uwagi

w czasie zawodów, po zawodach i w miejscu pobytu. W przypadku niestosownego zachowania
uczestników organizator ma prawo wykluczyć dany zespół z udziału w zawodach.
- Organizatorzy nie ponosza odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione na zawodach.

Szkoły i zawodnicy bez rejestracji w SRS nie będą dopuszczone do zawodów.
Organizator

