
Załącznik nr 4 do Szkolnego regulaminu rekrutacji do klasy I Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego  

w Ostrowcu Św. na rok szkolny 2021/2022 
 

Próby sprawności fizycznej i zasady przeliczania punktów  

dla kandydatów do Liceum ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. 

(pływanie – uczniowie 14 i 15 letni) 

Próby sprawności fizycznej przeprowadzane będą zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Pływackiego. 

Dokładny opis prób sprawności fizycznej obowiązujących przy naborze zawodników 14-letnich pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/programy-szkolenia 

 

Dokładny opis prób sprawności fizycznej obowiązujących przy naborze zawodników 15-letnich pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/programy-szkolenia 
 

I. Próby sprawności w wodzie. 

1. Klasa sportowa według klasyfikacji PZP.-pływalnia 25 m.-max 400 pkt. 

2. Wszechstronność stylowa (100 lub200 metrów stylem zmiennym) – pływalnia 25 m.- max 150 pkt. 

3. Styl dowolny (100,200,400 metrów styl dowolny)- pływalnia- 25 m.- max 150 pkt. 

4. Styl własny (100 metrów)-pływalnia 25 m- max 150 pkt. 
 

Punktacja dla kandydatów 14-letnich 
 

Klasa sportowa II II-17/18 II/16 II/15 II/14 III/13 

Punkty  

za klasę 

400 300 200 150 100 50 

Suma punktów 700 600 500 450 400 350 

 

Punktacja dla kandydatów 15-letnich 

Klasa sportowa I II II-17/18 II/16 II/15 II/14 

Punkty  

za klasę 

400 300 200 150 100 50 

Suma punktów 700 600 500 450 400 350 

 

Minimalny próg punktowy, potrzebny do pozytywnego zaliczenia prób sprawności fizycznej na pływalni 25 m  

w łącznym wyniku testowym wynosi: 

- dla kandydatów do oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego- 150 punktów. 

 

Zasady przeliczania punktów w procesie rekrutacyjnym: 

550 pkt.-400 pkt.-  100 pkt. 

350 pkt.-300 pkt.- 95 pkt. 

250 pkt.-200 pkt.- 90 pkt. 

150 pkt. -85 pkt. 

 

Wyniki rekrutacji będą przedstawione na podstawie czasów osiągniętych w zawodach pływackich w okresie  

od 1.09.2020-31.05.2021 

Próby sprawności fizycznej zostaną przeprowadzone w dniu 11 czerwca 2021 r. od godz. 9.00 (I termin)  

oraz  05 lipca 2021 r. od godz. 9.00 (II termin) na pływalni „Rawszczyzna”, ul. Mickiewicza 32,  

27 – 400 Ostrowiec Św. 

 

Na egzaminie sprawnościowym obowiązuje strój sportowy: kostium jednoczęściowy (dziewczęta), kąpielówki (chłopcy), 

czepek, ręcznik i klapki. 

 


