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Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12-13 lat
1. runda
1.

Cel zawodów:


sprawdzenie stanu przygotowań do mistrzostw Polski.



popularyzacja sportu pływackiego;

2.

Termin i miejsce zawodów:


27-28 Marca 2019, pływalnia NAWA, Skierniewice, ul. Prusa 6A;



Rozgrzewka – 8:30-9:00;



Zawody – 9:10.

3.

Organizator:

ŁOZP wraz z gospodarzem obiektu, który zabezpiecza osobę na stanowisko
informatora.
4.

5.

Zgłoszenia i wykreślenia:


Zgłoszenia do zawodów dokonywane są za pośrednictwem systemu SEL PZP
przez osobę uprawnioną – Administratora klubu;



Zgłoszeń należy dokonać do dnia 22 marca 2019 do godziny 23.59. W zawodach
mogą uczestniczyć w poszczególnych konkurencjach tylko zawodnicy zgłoszeni
w ww. terminie;



Warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest posiadanie
statusu AKTYWNY w systemie SEL (do ostatniego dnia zawodów) ;



Warunkiem przyjęcia zgłoszenia całego klubu jest dołączenie do zgłoszenia
skanu lub zdjęcia dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty startowej.
Opis przelewu powinien zawierać: opłata startowa MDM Skierniewice wraz z
nazwą klubu oraz liczbą opłaconych startów;



Wykreślenia do 25 marca do godziny 20:00 bez zwrotu opłaty startowej.



Po zamknięciu zgłoszenia nie dopuszcza się żadnych zmian w zmianie
zawodników, konkurencji czy dopisywania zawodników do startów
indywidualnych czy sztafet.
Uczestnictwo:
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W zawodach I i II rundy mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy, którzy brali
udział w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wytrzymałości i Wszechstronności dla
zawodników 11 letnich (tj. urodzonych w 2007) i 12 letnich (tj. urodzonych
w roku 2006) przeprowadzonym w poprzednim roku kalendarzowym;



w każdej rundzie zawodnik może wystartować tylko w jednych zawodach;



każdy zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych i sztafecie
w każdym bloku zawodów (zgodnie z §7);



zawodnicy zgłoszeni przez klub, posiadający aktualne badanie lekarskie,
załączone do SEL;

6.

Opłaty:


7.

Opłata startowa od każdego zgłoszonego startu 15 zł, opłata startowa sztafety
10 zł (w przypadku posiadania zaległości w płatnościach na rzecz ŁOZP przez
kluby, zawodnicy tych klubów nie zostaną dopuszczeni do startów).
Potwierdzenie opłaty musi być załączone do zgłoszenia w SEL.
Program zawodów:
Lp.
1-2
3-4
5-6
7-8
9
10-11
12-13
14-15
16-17
18

8.

Dystans

Styl

27.3.2019
100m
motylkowym
100m
klasycznym
200m
grzbietowym
400m
dowolnym
4x50m MIX
zmiennym
28.3.2019
100m
dowolnym
200m
klasycznym
100m
grzbietowym
200m
zmiennym
4x50m MIX
dowolnym

Punktacja:
Strona 2 / 4

uczestnictwo
KiM
KiM
KiM
KiM
dowolnie
KiM
KiM
KiM
KiM
dowolnie

Łódzki Okręgowy Związek Pływacki

http://lozp.org

ul. Brzezińska 1/3, 92-103 Łódź



lodzkiozp@gmail.com

prowadzony będzie indywidualny ranking ogólnopolski, oddzielnie dla każdego
rocznika i każdej konkurencji oraz ranking sztafet. Rankingi te nie będą
publikowane, a posłużą tylko do utworzenia ogólnopolskiej klasyfikacji
drużynowej;



do klasyfikacji drużynowej klubu liczone są 2 najlepsze wyniki w każdej
konkurencji indywidualnej dziewcząt i chłopców oraz 2 najlepsze wyniki
zespołów sztafetowych (sztafety składają się z dowolnych zawodników, bez
względu na płeć, czyli może być mieszana w dowolny sposób lub składać się
z zawodników jednej płci);



wyniki

zostaną

opublikowane

na

stronie

Komisji

Pływania

PZP

(http://porabik.pl/komitet)


9.

stosowana jest punktacja FINA obowiązująca w danym roku.

Przepisy techniczne:


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



według zasad generalnych PZP;



zawody przeprowadzone zostaną seriami na czas od najwolniejszej do
najszybszej;

10.

Nagrody:



Wyróżnionych zostanie 10 najlepszych drużyn w ogólnopolskiej klasyfikacji
łącznej I i II rundy oraz 10 trenerów drużyn w tej klasyfikacji przyznane przez
PZP.



medale za miejsca 1-3 K i M w konkurencjach indywidualnych dla każdego
rocznika oraz dla sztafety przyznane przez ŁOZP



dyplomy za miejsca 1-6 K i M w konkurencjach indywidualnych dla każdego
rocznika oraz dla sztafety przyznane przez ŁOZP.



W I rundzie w dniach 27 i 28 marca na podstawie 4 najlepszych indywidualnych
wyników zostaną w każdym roczniku wyłonieni najlepsi zawodnicy (kobieta,
mężczyzna), którzy otrzymają nagrody ufundowane przez sponsora firmę
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SPORT COMPANY (nagrody opisane w osobnym załączniku). W przypadku
zdobycia przez zawodników identycznej sumy punktów FINA, o tytule
najlepszego zawodnika decyduje najwyższa wartość punktowa, którą uzyskał
zawodnik w jednym starcie.
11.

Informacje uzupełniające:



dla zawodników 12 letnich: II runda zostanie rozegrana na terenie ŁOZP
zgodnie z opublikowanym kalendarzem (czerwiec 2019);



dla zawodników 13 letnich: II runda zostanie rozegrana w trzech lokalizacjach
(Gorzów Wielkopolski, Kraków, Ostrowiec Świętokrzyski) dla zawodników z
kilku województw w dniach 9 - 10.06.

xxx
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