KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Ogólnopolski Drużynowy Wielobój Pływacki
10-11 lat
Stalowa Wola 02.06.2019 r.

1. Termin i miejsce zawodów
Stalowa Wola, 02.06.2019r. (godz. 9:00 rozgrzewka, godz. 10:00 zawody)
Kryta Pływalnia MOSIR Stalowa Wola, ul. Hutnicza 15
2. Organizatorzy
Polski Związek Pływacki
Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki
Sekcja Pływacka „MOTYL” MOSiR Stalowa Wola
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
3. Uczestnictwo
W zawodach mają prawo startu zawodnicy:
- zgłoszeni przez klub, szkołę lub 0ZP,
- posiadający aktualne badania lekarskie,
- posiadający aktualne licencje PZP oraz ubezpieczenie klubowe NNW
W zawodach mają prawo startu zawodnicy 10 i 11 letni (rocznik 2008, 2009)
3.1. Zawodnicy 11-letni startują w 2 konkurencjach indywidualnych i 1 sztafecie
w każdym bloku zawodów, zawodnicy 10-letni startują we wszystkich konkurencjach.
3.2. Zawodnik może wystartować tylko w jednych zawodach.

4. Punktacja 11-latków. Wg zasad generalnych.
4.1. Prowadzona jest ogólnopolska punktacja drużynowa łączna oraz oddzielnie dla
dziewcząt i chłopców.
4.2. Punktacja ogólnopolska będzie opublikowana po zakończeniu zawodów we
wszystkich OZP.
4.3. Punktują tylko zawodnicy, którzy wystartują w 4 konkurencjach indywidualnych.
4.4. Prowadzony będzie indywidualny ranking ogólnopolski oddzielnie dla każdej
konkurencji wyłącznie dla zawodników startujących w 4 konkurencjach
indywidualnych oraz ranking sztafet – jako podstawa utworzenia klasyfikacji
drużynowej.
4.5. Do klasyfikacji drużynowej klubu liczone są: 3 najlepsze wyniki w każdej konkurencji
indywidualnej dziewcząt i chłopców oraz 2 najlepsze wyniki zespołów sztafetowych
(dziewcząt i chłopców)
4.6. Opublikowany będzie również ogólnopolski indywidualny ranking wielobojowy
oddzielnie dla każdej kategorii wiekowej i z podziałem na dziewczęta i chłopców wyłącznie dla zawodników startujących w 4 konkurencjach indywidualnych – suma
punktów FINA uzyskanych we wszystkich 4 startach.
4.7. Stosowana jest punktacja FINA obowiązująca w danym roku.
4.8. Wyróżnionych zostanie w klasyfikacji łącznej: 10 najlepszych drużyn i ich trenerów.
20 najlepszych zawodników (10 dziewcząt i 10 chłopców) – za wielobój.

5. Punktacja 10-latków
Wg zasad generalnych.
5. Prowadzona jest ogólnopolska punktacja drużynowa łączna oraz oddzielnie
dla dziewcząt i chłopców.
5.1. Punktacja ogólnopolska będzie opublikowana po zakończeniu zawodów we
wszystkich OZP.
5.2. Punktują tylko zawodnicy, którzy wystartują we wszystkich
konkurencjach indywidualnych.
5.3. Prowadzony będzie indywidualny ranking ogólnopolski oddzielnie dla
każdej konkurencji, wyłącznie dla zawodników startujących w 4
konkurencjach indywidualnych – jako podstawa utworzenia klasyfikacji
drużynowej.
5.4. Do klasyfikacji drużynowej Klubu liczone są: 3 najlepsze wyniki w każdej
konkurencji indywidualnej dziewcząt i chłopców.
5.5. Opublikowany będzie również ogólnopolski indywidualny ranking
wielobojowy z podziałem na dziewczęta i chłopców - wyłącznie dla
zawodników startujących w 4 konkurencjach indywidualnych – suma
punktów FINA uzyskanych we wszystkich 4 startach.
5.6. Stosowana jest punktacja FINA obowiązująca w danym roku.
5.7. Wyróżnionych zostanie w klasyfikacji łącznej:
- 10 najlepszych drużyn i ich trenerów.
- 20 najlepszych zawodników (10 dziewcząt i 10 chłopców) – za wielobój.

6. Program zawodów
02.06.2018. sobota – I Blok rozgrzewka godz. 9:00
DZIEWCZĘTA
1. 50 m st. motylkowym 11 lat
2.
3. 50 m st. dowolnym 10 lat
4.
5. 100 m st. grzbietowym 11 lat
6.
7. 50 m st. klasycznym 10 lat
8.
9. 200 m st. dowolnym 11 lat
10.
11. 4x50 m st. zmiennym 11 lat
12.

start godz. 10:00
CHŁOPCY
50 m st. motylkowym 11 lat
50 m st. dowolnym 10 lat
100 m st. grzbietowym 11 lat
50 m st. klasycznym 10 lat
200 m st. dowolnym 11 lat
4x50 m st. zmiennym 11 lat

02.06.2018. sobota - II Blok rozgrzewka godz. 14:30 start godz. 15:00
13. 100 m st. klasycznym 11 lat
14. 100 m st. klasycznym 11 lat
15. 50 m st. grzbietowym 10 lat
16. 50 m st. grzbietowym 10 lat
17. 100 m st. dowolnym 11 lat
18. 100 m st. dowolnym 11 lat
19. 100 m st. zmiennym 10 lat
20. 100 m st. zmiennym 10 lat
21. 200 m st. zmiennym 11 lat
22. 200 m st. zmiennym 11 lat
23. 4x50 m st. dowolny 11 lat
24. 4x50 m st. dowolny 11 lat

7. Przepisy techniczne
7.1. Zawody zostaną przeprowadzone na pływalni 25m, ilość torów 6, pomiar czasu
automatyczny.
8. Zgłoszenia do zawodów
Wg zasad generalnych.
Zgłoszenia do zawodów dokonywane są za pośrednictwem systemu SEL PZP przez osobę
uprawnioną – Administratora SEL w nieprzekraczalnym terminie do 30.05.2019 r
Warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest posiadanie przez niego statusu
AKTYWNY w SEL
Wycofania mogą być dokonywane do dnia 01.06.2019 do godz. 10:00. wyłącznie mailowo. Po tym
terminie opłata startowa będzie pobierana zgodnie ze zgłoszeniem.
9. Zasady finansowania
- koszty organizacyjne pokrywa organizator,
- koszty uczestnictwa ponoszą kluby,
- opłata startowa – 20 zł od zawodnika,
- opłata obligatoryjna lista startowa

i

komplet

komunikatów

–

20

zł.

10. Nagrody
10.1. Dla najlepszych trzech zawodniczek i zawodników w każdej konkurencji i każdej
kategorii wiekowej zostaną wręczone medale i dyplomy.
10.2. Wyróżnionych zostanie 10 najlepszych drużyn w ogólnopolskiej klasyfikacji
zawodników 10 i 11 letnich oraz ich trenerów
11. Wyniki zawodów
wg zasad generalnych.
11.1. Komisja Pływania PZP sporządzi sprawozdanie z uwzględnieniem wszystkich
startujących.
12. Postanowienia końcowe
12.1. Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP.
12.2. Do zawodów nie zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy nie spełniają wymogów
zgodnych z regulaminem imprezy.
12.3. O sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje delegat POZP, który jest
jednocześnie przewodniczącym Komisji Odwoławczej.
12.4. Podczas trwania zawodów obowiązuje zakaz przebywania rodziców i osób
postronnych w obrębie niecki pływalni.
13. Istnieje możliwość zamówienia wyżywienia
Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli(około 300m od pływalni), tel. 606 202 198
Hotel STAL (około 2 km) tel. 15842 19 91
Kluby dokonują rezerwacji we własnym zakresie.

Organizator

