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

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

ZIMOWE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
8, 9 i 10 latków
1.

Cel zawodów:
•

popularyzacja pływania wśród dzieci i ich rodziców;

•

motywacja do nauki i doskonalenia pływania;

•

wdrażanie do rywalizacji i wyłonienie najlepszych zawodników w kategoriach
wiekowych 8, 9, 10 lat;

•

mobilizacja szkół i klubów do aktywnego szkolenia.

2.

Termin i miejsce zawodów:
•

8.11.2019, ACSD PŁ, ZATOKA SPORTU Łódź, Al. Politechniki 10

•

Rozgrzewka – 8:30-9:00;

Aby uniknąć porozumień i z uwagi na dużą liczbę zawodników, klubom zostaną przydzielone tory na
rozgrzewkę. Rozpiska przydziału torów zostanie opublikowana po zamknięciu zgłoszeń.
•

3.

Zawody – 9:10.
Organizator:

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

Zgłoszenia i wykreślenia:
•

Zgłoszeń należy dokonać do dnia 7.11.2019 (czwartek) do godziny 18.00.;

•

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia całego klubu jest dołączenie do zgłoszenia skanu
lub zdjęcia dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty startowej. Opis
przelewu powinien zawierać: zimowe mistrzostwa dzieci-Łódź wraz z nazwą
klubu oraz liczbą opłaconych startów;

•

Wykreślenia dokonane po 7.11.2019 na maila: kalisiakhubert@gmail.com,
bez zwrotu opłaty startowej.
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Dla zawodników urodzonych w 2009:
• zgłoszenia do zawodów dokonywane są za pośrednictwem systemu SEL PZP
przez osobę uprawnioną – Administratora klubu;
•

zawodnik musi mieć status AKTYWNY w SEL;

•

zawodnik musi mieć wszystkie dokumenty poprawnie wypełnione i załączone
w SELu, pod karą wykluczenia z zawodów:
•

zgoda na przetwarzanie danych osobowych wg wzoru: https://bit.ly/2P5twpf

•

ważne badania lekarskie do co najmniej ostatniego dnia zawodów.

Dla zawodników urodzonych w 2010 i 2011:
•

zgłoszenie odbywa się przez wysłanie pliku LXF na adres mailowy:
kalisiakhubert@gmail.com.
W tytule maila proszę podać: zimowe mistrzostwa dzieci-Łódź, wraz
z potwierdzeniem wniesienia opłaty startowej (potwierdzenia dla wszystkich
roczników proszę załączać również do zgłoszeń przez SEL dla najstarszego
rocznika);

•

zgłaszający zawodników przez plik LXF odpowiada prawnie za poprawność badań
lekarskich zawodników: zgłaszający potwierdza zdolność do zawodów każdego
zgłoszonego zawodnika w momencie wysłania zgłoszenia;

•

aby wyniki danego zawodnika (imię, nazwisko, rok urodzenia) zostały
opublikowane na stronie megatiming.pl opiekun prawny zawodnika musi
podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg wzoru:
http://lozp.org/RODO-789-lat.pdf (zakładka Organizacja / Dokumenty);

•

Wyniki zawodników 8 i 9 lat nie będą publikowane w serwisie Swim Rankings
ze względu na brak licencji zawodniczej.

5.

Uczestnictwo:
•

zawodnicy 8, 9, 10 lat, zgłoszeni przez klub, posiadający aktualne badanie
lekarskie, za które prawnie odpowiada zgłaszający i opiekun na czas zawodów;

•

Na niecce basenu oprócz zawodników startujących lub zawodników którzy
właśnie ukończyli starty, przebywają tylko organizatorzy oraz opiekunowie grup
koordynujący własnych zawodników, celem wskazania miejsca startu lub drogi
na trybuny. Nie dopuszcza się przebywania całych ekip na niecce basenu.
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•
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każdy zawodnik może startować dwa razy indywidualnie i jeden raz w sztafecie,
w swojej kategorii wiekowej (zgodnie z §7).
Opłaty:

•

Opłata startowa od zgłoszonego zawodnika 30 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);

•

Zgubienie paska od szafki: 1 sztuka 50 zł, regulowane przez opiekuna gotówką
w kasie, po zakończeniu zawodów.

7.

Program zawodów:

8.

Lp.
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11

Dystans
50m
100m
100m
50m
50m
4 x 100m

Styl
dowolnym
klasycznym
dowolnym
grzbietowym
motylkowym
dowolnym

rocznik
2009
2009
2009
2009
2009
2009

uczestnictwo
KiM
KiM
KiM
KiM
KiM
MIX (2K +2M)

12-13
14-15
16-17
18-19
20-21
22-23

50m
50m
25m
50m
25m
25m

dowolnym
klasycznym
dowolnym
grzbietowym
grzbietowym
motylkowym

2010
2010
2011
2010
2011
2010, 2011

KiM
KiM
KiM
KiM
KiM
KiM

Przepisy techniczne:
•

Basen: 25m, 10 torów, pomiar czasu elektroniczny;

•

Według zasad generalnych PZP;

•

zawody przeprowadzone zostaną seriami na czas.

9.

Nagrody:
•

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

•

dyplomy za miejsca 1-6 K i M w konkurencjach indywidualnych dla każdego
rocznika oraz dla sztafety;
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