KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
DRUŻYNOWY WIELOBÓJ PŁYWACKI
DZIECI 10-11 lat
1. Termin zawodów:
08.06.-09.06.2018(piątek, sobota)
2. Miejsce zawodów:
 Basen Olimpijski Floating Arena , ul. Wąska 16 Szczecin.
3. Informacje techniczne:
 Pływalnia 25m, 10 torów;
 Pomiar elektroniczny;
 Basen rozgrzewkowy;
 Zawody rozgrywane seriami na czas.
4. Organizator zawodów:
 Polski Związek Pływacki
 Zachodniopomorski Okręgowy Związek Pływacki;
 Miejski Klub Pływacki w Szczecinie.
5. Kierownictwo:
 Naczelnik zawodów-Józef Psujek
6. Zasady finansowania:
 Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy;
 Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt;
 Opłata startowa wynosi 30zł od zawodnika.
7. Zasady uczestnictwa:
 W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy w wieku 10 i 11 lat zgłoszeni w terminie
wyznaczonym w komunikacie organizacyjnym.
 Zawodnicy 11 letni startują w dwóch konkurencjach indywidualnych i jednej sztafecie w
każdym bloku zawodów a zawodnicy 10 letni we wszystkich konkurencjach.
 Zawodnik może wystartować tylko w jednych zawodach.
 Wszyscy zgłoszeni zawodnicy muszą być zarejestrowani w PZP, posiadać aktualne licencje
zawodnicze i badania lekarskie
 Zawody przeprowadzone seriami na czas od najwolniejszej do najszybszej. Rozstawienia serii
wszystkich konkurencji dokonuje organizator wykonawczy na podstawie zweryfikowanych
czasów zgłoszeń.
 Prowadzony będzie indywidualny ranking ogólnopolski, oddzielnie dla każdej konkurencji
oraz ranking sztafet. Rankingi te nie będą publikowane a posłużą tylko do utworzenia
ogólnopolskiej klasyfikacji drużynowej.
 Do klasyfikacji drużynowej wśród zawodników 11 letnich liczone będą trzy najlepsze wyniki w
każdej konkurencji indywidualnej dziewcząt i chłopców oraz dwa najlepsze wyniki zespołów
sztafetowych(jednej sztafety chłopców i jednej sztafety dziewcząt).Do klasyfikacji druzynowej
wśród zawodników 10 letnich liczone będą trzy najlepsze wyniki w każdej konkurencji
indywidualnej dziewcząt i chłopców.

 Wyniki zawodów wprowadzone będą do Rankingu Europejskiego przez System Ewidencji
Licencji PZP(SEL)weryfikujący statut zawodnika. Zawodnicy NIE posiadający statusu AKTYWNY
zostaną automatycznie usunięci z wyników i nie będą klasyfikowani w punktacji
ogólnopolskiej.
 Stosowana jest punktacja FINA obowiązująca w danym roku.

UWAGA!!!
Przypominamy o decyzji PZP dotyczącej obowiązku posiadania przez wszystkich
zawodników biorących udział w DWP dzieci 10-11 lat: ważnych badań lekarski (skan
umieszczony w SEL), oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych (skan
umieszczony w SEL), opłaconej składki licencyjnej zawodnika, opłaconej składki
licencyjnej klubu w OZP i PZP. Spełnienie tych wymagań skutkuje otrzymaniem
przez zawodnika statusu AKTYWNY w SEL. Spełnienie tych warunków powoduje ,
że wynik zawodnika zostanie umieszczony na swimrankingu poprzez platformę SEL
weryfikującą statut zawodnika.
8. Zgłoszenia do zawodów
 Zgłoszenia do zawodów należy przesłać na adres bojard@poczta.onet.pl w
nieprzekraczalnym terminie do 04.06.2018r. (zgłoszenie powinno zawierać dokładną datę
urodzenia i nr licencji zawodnika i klubu).
 Zaproszenie do pobrania ze strony: www.megatiming.pl
9. Regulamin startów i punktacji:
 Zawody rozgrywane będą wg regulaminu PZP.
10.Nagrody:
 W każdej konkurencji za 3 pierwsze miejsca medale i dyplomy
11.Program zawodów
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I blok zawodów (08.06.2018r.)
10:00 – rozgrzewka; 11:00 – rozpoczęcie zawodów
Dziewczęta
Chłopcy
50m st. motylkowym 11 lat
2.
50m st. motylkowym 11 lat
50m st. dowolnym 10 lat
4.
50m st. dowolnym 10 lat
100m st. grzbietowym 11 lat
6.
100m st. grzbietowym 11 lat
50m st. klasycznym 10 lat
8.
50m st. klasycznym 10 lat
200m st. dowolnym 11 lat
10.
200m st. dowolnym 11 lat
4x50m st. zmiennym 11 lat
12.
4x50m st. zmiennym 11 lat
II blok zawodów (09.06.2018r.)
09:00 – rozgrzewka; 10:00 – rozpoczęcie zawodów
Dziewczęta
Chłopcy
100m st. klasycznym 11 lat
14.
100m st. klasycznym 11 lat
50m st. grzbietowym 10 lat
16.
50m st. grzbietowym 10 lat
100m st. dowolnym 11 lat
18.
100m st. dowolnym 11 lat
100m st. zmiennym 10 lat
20.
100m st. zmiennym 10 lat
200m st. zmiennym 11 lat
22.
200m st. zmiennym 11 lat
4x50 m st. dowolnym 11 lat
24.
4x50 m st. dowolnym 11 lat

