Łódzki Okręgowy Związek Pływacki
ul. Brzezińska 1/3, 92-103 Łódź

http://lozp.org
lodzkiozp@gmail.com

LIGA DZIECI I MŁODZIKÓW
Cel zawodów:

1.


przygotowanie do ogólnopolskich zawodów 11 (2008), 12 (2007), 13 (2006) lat;



wdrożenie do rywalizacji indywidualnej i zespołowej;



mobilizacja szkół i klubów do aktywnego szkolenia.
Termin i miejsce zawodów:

2.


15.3.2019 (piątek), pływalnia Aquapark Kutno, ul. Kościuszki 54, Kutno;



Rozgrzewka – 8:30-9:00;



Zawody – 9:05.
Organizator:

3.

ŁOZP wraz z gospodarzem obiektu, który zabezpiecza osobę na stanowisko
informatora.
Zgłoszenia i wykreślenia:

4.


Zgłoszenia do 13.3.2019, do g. 20:00 przez SEL



Do zgłoszenia należy dołączyć dowód opłaty startowej.



Wykreślenia dokonane po 13.3.2019 na maila: kalisiakhubert@gmail.com,
bez zwrotu opłaty startowej
Uczestnictwo:

5.


W Lidze Dzieci zawodnicy 10 lat (ur. 2008) w rundzie I, zawodnicy 11 lat (ur.
2008) w rundach II, III i IV zgłoszeni przez klub, posiadający aktualne badania
lekarskie i licencję;



w Lidze Młodzików zawodnicy 11 i 12 lat (ur. 2007-2006) w rundzie I, zawodnicy
12 i 13 lat (ur. 2007-2006) w rundzie II, III i IV, zgłoszeni przez klub, posiadający
aktualne badania lekarskie i licencję;



Zawodnik musi mieć status AKTYWNY w SEL;



każdy zawodnik może startować w każdej rundzie dwa razy indywidualnie i
jeden raz w sztafecie.
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Opłaty:

6.


Opłata startowa od zgłoszonego zawodnika w każdej rundzie 30 zł (15zł za
start), opłata startowa sztafety 10 zł (w przypadku posiadania zaległości w
płatnościach na rzecz ŁOZP przez kluby, zawodnicy tych klubów nie zostaną
dopuszczeni do startów).
Program zawodów:

7.

Runda III
Lp.

Dystans

Styl

Uczestnictwo

1-2

50 m

dowolny

KiM

3-4

100 m

motylkowy

KiM

5-6

400 m

dowolny

KiM

7-8

200 m

grzbietowy

KiM

9-10

4 x 50 m

zmienny

KiM

Przepisy techniczne:

8.


Basen: 25m, 6 torów, pomiar czasu elektroniczny;



Według zasad generalnych PZP;



zawody przeprowadzone zostaną seriami na czas.
Punktacja:

9.


Indywidualna: według tabel wielobojowych FINA.



Drużynowa:


do punktacji drużynowej liczone będą 3 najlepsze czasy zawodniczek
i zawodników w każdej konkurencji indywidualnej plus najlepszy wynik
sztafety w każdej z rund.



Za starty indywidualne: I m – 11 pkt.; II m – 9 pkt.; III m – 8 pkt.; IV m –
7 pkt.; V m – 6 pkt.; VI m – 5 pkt.; VII m – 4 pkt.; VIII m – 3 pkt.; IX m – 2
pkt.; X m – 1 pkt.;



Wynik sztafet punktowane są również wg powyższych zasad;
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Nagrody:



Indywidualne:
- Dyplomy i medale w każdej rundzie za miejsca 1-3;
- Puchary dla najlepszego zawodnika i zawodniczki po zakończeniu ostatniej
rundy w kategorii 11 lat, 12 lat i 13 lat za cztery najlepsze wyniki w punktacji
FINA, w startach indywidualnych;



Drużynowe: Puchar dla najlepszej drużyny 11-latków, 12-latków, 13-latków po
zakończeniu ostatniej rundy wg zasad określonych w pkt. 9 (punktacja
drużynowa).
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