Komunikat organizacyjny
Multi Liga 2018 – I runda
Liga Wojewódzka Dzieci i Młodzików 11-12 lat – I runda
Liga Wojewódzka Juniorów 13 lat i starszych – I runda
1. Termin i miejsce: 27 stycznia 2018 r. (sobota), pływalnia Aqua Lublin, Al. Zygmuntowskie 4
20-101 Lublin, pływalnia – 25 m, ilość torów – 10, pomiar czasu – automatyczny.
2. Organizatorzy: LOZP, MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o., DKEiS UM w Lublinie
3. Program zawodów : rozgrzewka 9.00 - zawody 9.30
11 lat
1-2.

50 m st. dowolnym

9-10.

100 m st. klasycznym

17-18. 100 m st. grzbietowym
25-26. 4 x 50 m st. dowolnym

13 lat i starsi (OPEN)
3-4.
7-8.
11-12.
15-16.
19-20.
23-24.
27-28.

50 m st. dowolnym
100 m st. klasycznym
200 m st. grzbietowym
50 m st. motylkowym
400 m st. dowolnym
200 m st. zmiennym
4x100 m st. dowolnym

12 lat
5-6.

50 m st. klasycznym

13-14. 100 m st. dowolnym
21-22. 200 m st. grzbietowym.
29.
30.

4 x 50 m st. dowolnym MIX
4 x 50 m st. zmiennym MIX

4. Nagrody: w kategorii 11-12 lat – dyplomy za miejsca 1-6 w każdej konkurencji, w kategorii
OPEN– puchar dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika rundy za sumę punktów
FINA z dwóch startów.
5. Zgłoszenia do zawodów: Wyłącznie edytorem zgłoszeń - należy przesłać pocztą elektroniczną
na adres: pioswim@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 24 stycznia 2018 (środa).
Wykreślenia do 25.01.2018 (czwartek). Listy startowe do pobrania (kluby nie będą dostawać list
na zawodach) ze strony www.lubelskiozp.pl i www.megatiming.pl/okregowe od godz. 15.00 w
piątek 26.01.2018. Zgłoszenia zostaną zweryfikowane wg zasad generalnych i regulaminu obu
lig (swimrankings.net).
6. Zasady finansowania: Koszty organizacyjne ponosi LOZP przy pomocy finansowej
Województwa Lubelskiego reprezentowanego przez Departament Kultury, Edukacji i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
7. Informacje porządkowe: Za pobranie i zwrot pasków identyfikacyjnych do szatni pływalni
odpowiedzialni będą kierownicy ekip lub trenerzy.
8. Postanowienia końcowe: Podczas zawodów obowiązują przepisy PZP i regulaminy Lig. Prawo
startu maja zawodnicy z klubów zrzeszonych w LOZP, zarejestrowani w SEL i posiadający
ważne badania lekarskie. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku
uczestników w materiałach fotograficznych z zawodów w celach promujących organizatora
i innych podmiotów współpracujących.
Otrzymują :
- Kluby wg rozdzielnika
- RTV i Prasa.
- A / a.

Z pływackim pozdrowieniem
LOZP Lublin

