KOMUNIKAT - ORGANIZACYJNY
MIĘDZYWOJEWÓDZKICH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW 12, 13 lat
w PŁYWANIU – I RUNDA
Termin i Miejsce : 24-25 marca 2018 (sobota - niedziela), Pływalnia Aqua Lublin, Al. Zygmuntowskie 4.
(25 m, 10 torów, pomiar czasu - automatyczny).
Uczestnictwo : W zawodach prawo startu mają zawodnicy urodzeni w 2006 r. /12 lat/ i 2005 r. /13 lat/
zgłoszeni przez Kluby Sportowe i posiadający status „aktywny” w SEL.
Organizator : LOZP Lublin, KS „Olimpia” Lublin, MOSiR “Bystrzyca” Lublin sp.. z o.o.
Program zawodów : Zawody będą rozgrywane w 2-ch blokach konkurencji seriami na czas.
I Blok 24.III. (sobota) – rozgrzewka godz. 14.00 – zawody godz. 14.45
II

Blok 25.III. (niedziela) – rozgrzewka godz. 9.00 – zawody godz. 9.45
I Blok

1-2
3-4
5-6
7-8
9

100 m st. mot.
Dz. i Chł.
100 m st. klas.
Dz. i Chł.
200 m st. grzb.
Dz. i Chł.
400 m st. dow.
Dz. i Chł.
4 x 50 m st. zm. „wszystkie”(bez względu na płeć)

II Blok
10-11
12-13
14-15
16-17
18

100 m st. dow.
Dz. i Chł.
200 m st. klas.
Dz. i Chł.
100 m st. grzb.
Dz. i Chł.
200 m st. zm.
Dz. i Chł.
4 x 50 m st. dow. „wszystkie” (bez względu na płeć)

Przepisy techniczne : Obowiązują przepisy FINA i PZP oraz Regulamin Międzywojewódzkich
Drużynowych Mistrzostw Młodzików 12 i 13 lat.
Zgłoszenia : Wyłącznie edytorem zgłoszeń należy przesłać pocztą elektroniczną w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 21 marca br. (środa) na adres: pioswim@wp.pl .Wykreślenia do 22.03.br. (czwartek).
Listy startowe do pobrania ze strony www.lubelskiozp.pl i www.megatiming.pl/okregowe od godz. 15.00
w piątek 23.03.2018. Zgłoszenia zostaną zweryfikowane wg zasad generalnych (swimrankings.net).
Zasady startu i punktacja: wg. Regulaminu MDMM 12,13 lat: zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach
indywidualnych i 1 sztafecie w bloku. Do klasyfikacji drużynowej punktuje 2 zawodników w każdej
konkurencji indywidualnej i 2 sztafety z klubu wg aktualnej punktacji FINA w każdej kategorii wiekowej.
Nagrody : Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymają dyplomy za 6 pierwszych miejsc w każdej
kategorii wiekowej. 3 najlepsze zawodniczki i 3 najlepszych zawodników w każdej kategorii wiekowej
otrzymają okolicznościowe statuetki. Ocenia się ilość zdobytych punktów wg. punktacji FINA za sumę
4 wyników. Trzy najlepsze zespoły w każdej kategorii wiekowej otrzymają puchary.
Zasady finansowania : Koszty organizacyjne zawodów realizowane będą przez LOZP przy pomocy
finansowej Województwa Lubelskiego reprezentowanego przez Departament Kultury, Edukacji i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Wysokość startowego wynosi 20.00 zł. od zgłoszonego zawodnika
płatne gotówką na miejscu. Kluby z Miasta Lublin są zwolnione z opłat. Opłaty przeznaczone są na nagrody.
Koszty uczestnictwa ponoszą Kluby.
Informacje porządkowe: Za pobranie i zwrot pasków identyfikacyjnych do szatni pływalni odpowiedzialni
będą kierownicy ekip lub trenerzy.
Postanowienia końcowe:
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku uczestników w materiałach fotograficznych
z zawodów w celach promujących organizatora i innych podmiotów współpracujących. Organizator nie
odpowiada za ewentualne wypadki, kradzieże zaistniałe w czasie przejazdu i podczas trwania zawodów.
Otrzymują :
Serdecznie zapraszamy !
1.
2.
3.
4.

Kluby i Sekcje Pływackie woj. lubelskiego
PZP Warszawa
RTV, Prasa
A/a

LOZP Lublin

