
 

   
  

 

 
 
 
          

   

 
       

Komunikat Organizacyjny Zawodów 

BIEGAM I PŁYWAM 

1. Miejsce zawodów :  

    Pływanie - Szkoła Podstawowa nr 39 w Gdyni, ul. Admirała Józefa. Unruga 88.  

    Bieg -  Szkoła Podstawowa nr 39 w Gdyni, ul. Admirała Józefa. Unruga 88. 

 
2. Termin zawodów: Wrzesień 2019 r.  
 

3. Program zawodów: Pływanie - wrzesień 
                                     Bieg – wrzesień 
 

4. Organizator, współorganizatorzy:  

Uczniowski Klub Sportowy ,,Gromik” Gdynia 

Szkoła Podstawowa Nr 39 w Gdyni 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 

Pomorski Okręgowy Związek Pięcioboju Nowoczesnego 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

 
5. Zasady uczestnictwa: 
    - chłopcy i dziewczęta do 12 lat (kategorie: do 9 lat, 10 lat, 11 lat, 12 lat, 
    - uczniowie szkoły podstawowej nr 39 do 12 lat, którzy potrafią na pływalni przepłynąć dystans  50 m 

stylem dowolnym i przebiec na lądzie odległość 600 m. 
 

6. Zgłoszenie do zawodów: 

 Uczniowie zgłaszają się do nauczyciela wychowania fizycznego z którym maja zajęcia. 
 

7. Sposób przeprowadzenia zawodów 
Zawody zostaną przeprowadzone w miesiącu wrześniu 2019 r. 

Konkurencje - Pływanie : 50m stylem dowolnym,  

                      - Bieg : 600m,  

 Konkurencje rozgrywane są w różnych dniach i dowolnej kolejności,  pływanie, bieg lub odwrotnie.  
Nauczyciel wychowania fizycznego w czasie zajęć na pływalni dokonuje pomiaru czasu uczniom na 

dystansie 50 m stylem dowolnym, uzyskany przez ucznia czas, zapisuje do arkusza wyników, 

podobnie postępuje gdy będzie prowadził zajęcia na lądzie, będąc na boisku szkolnym, uczniowie 

pokonują biegiem dystans 600 m, uzyskany czas zapisuje do arkusza wyników. 

Klasyfikacja końcowa: 3 x czas pływania + czas biegu (pomiar w sekundach z dokładnością  

do 0.1sek.) 

 

8.  Nagrody 

Klasyfikacja indywidualna: 

 – rocznik 2007, miejsca 1-3 dyplomy i słodkie upominki, miejsca 1-6 dyplomy (dziewczęta, chłopcy) 

 – rocznik 2008, miejsca 1-3 dyplomy i słodkie upominki, miejsca 1-6 dyplomy (dziewczęta, chłopcy) 

 – rocznik 2009 miejsca 1-3 dyplomy i słodkie upominki, miejsca 1-6 dyplomy (dziewczęta, chłopcy) 

– rocznik 2010 i młodsi miejsca 1-3 dyplomy i słodkie upominki, miejsca 1-6 dyplomy (dziewczęta, 

chłopcy) 
Nagrody i upominki rzeczowe w miarę możliwości organizacyjnych.  
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PROGRAM ZAWODÓW  
 

BIEGAM I PŁYWAM 
 

 

27.09.2019 r. (piątek)  
ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, pamiątkowe zdjęcie. 

 
 

      Pływanie 50 m stylem dowolnym 

 
 

        
 
 

      Bieg 600 m  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sędzia Główny zawodów: Aleksandra Polak                                             

                                    
                                                                                             Organizator SP 39  

Kierownik zawodów:  Jan Szymczuk         

Tel.: 500183643  

 
 

                                                                                                        


