Łódzki Okręgowy Związek Pływacki

http://lozp.org

ul. Brzezińska 1/3, 92-103 Łódź

lodzkiozp@gmail.com

MIKOŁAJKOWE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
12, 13 latków
1.

Cel zawodów:


popularyzacja pływania wśród dzieci i ich rodziców;



motywacja do nauki i doskonalenia pływania;



wyłonienie najlepszych zawodników w wieku 12 i 13 lat;



mobilizacja szkół i klubów do aktywnego szkolenia.

2.

Termin i miejsce zawodów:


4.12.2018 (środa), pływalnia SP173,ul Sienkiewicza 46, Łódź (wejście przez
park);



Rozgrzewka – 8:00-8:15 dziewczęta, 8:15-8:30 chłopcy;



Zawody – 8:35.

3.

Organizator:

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

Zgłoszenia i wykreślenia:


zgłoszenia do 2.12.2019 (pon), do g. 20:00 przez SEL;



do zgłoszenia należy dołączyć dowód opłaty startowej;



Wykreślenia dokonane po 2.12.2019 na maila: kalisiakhubert@gmail.com,
bez zwrotu opłaty startowej.

5.

Uczestnictwo:


zawodnicy urodzeni w latach 2006 i 2007, zgłoszeni przez klub;



każdy zawodnik może startować 2 razy i raz w sztafecie.



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
https://bit.ly/2P5twpf

danych
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6.

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

ważne badania lekarskie do co najmniej ostatniego dnia zawodów.

Opłaty:


7.

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).
Program zawodów:
Lp.
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14

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

Styl
motylkowym
grzbietowym
klasycznym
dowolnym
zmiennym
dowolnym
dowolnym

rocznik
uczestnictwo
2007, 2006
KiM
2007, 2006
KiM
2007, 2006
KiM
2007, 2006
KiM
2007, 2006
KiM
2006
MIX1)
2007
KiM

1) co najmniej jeden z zawodników musi być płci przeciwnej

8.

Przepisy techniczne:


basen: 25m, 4 tory, pomiar czasu półautomatyczny, ewentualny wynik lepszy
od rekordu okręgu nie będzie uznany;



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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