XXXII DOLNOŚLĄSKA LIGA PŁYWACKA
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
2017/2018
www.dozp.prv.pl
jesteśmy na facebooku. Szukaj nas „dolnośląska liga pływacka”

I edycja
SSP 46

14.12.2017 r./czw./ - 50m grzb., 100m zm.
rozgrzewka - godz.10:00, start - godz. 10:30

REGULAMIN LIGI
1. ORGANIZATOR:
Dolnośląski Okręgowy Związek Pływacki
50-529 Wrocław, ul. Borowska 1/3
2. UCZESTNICTWO:
W zawodach uczestniczą uczniowie klas IV, ze szkół podstawowych z miasta Wrocławia i
województwa dolnośląskiego.
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
W roku szkolnym 2017/2018 rozegrane zostaną 4 edycje Dolnośląskiej Ligi Pływackiej na
poziomie klas: IV,
2. PUNKATACJA:
Do punktacji końcowej Ligi brana jest suma punktów uzyskanych w trzech najlepszych
wynikowo edycjach.
Punktacja indywidualna:
Wg tabeli wielobojowej FINA.
W przypadku uzyskania w 3 najwyżej punktowanych edycjach lig jednakowej sumy punktów,
w ustalaniu końcowej klasyfikacji brane będą pod uwagę wyniki 4 edycji.
Punktacja drużynowa:
Do punktacji brana jest pod uwagę suma punktów uzyskanych przez uczniów w trzech
najlepszych edycjach indywidualnych:
1 miejsce 100 pkt, 2 miejsce 97 pkt, 3 miejsce 95 pkt, 4 miejsce 93 pkt,
5 miejsce 92 pkt, 6 miejsce 91 pkt, 7 miejsce 90 pkt itd...
W klasach IV punktuje 20 najlepszych punktowo zawodniczek i zawodników.
Miejsce zajęte na poszczególnej edycji jest sumą pkt. FINA zdobytych na zawodach
w konkurencjach indywidualnych.
3. NAGRODY:

W klasyfikacji indywidualnej po 4 edycjach nagrody i dyplomy otrzymują uczniowie, którzy
uzyskali największą sumę punktów w trzech najlepszych edycjach Ligi.
W klasach IV
do 10 miejsca - dziewczęta i chłopcy / łącznie 20 nagród /.
W klasyfikacji drużynowej wręczone zostaną puchary i dyplomy dla pierwszych trzech
najlepszych zespołów.
Dla trenera najlepszego zespołu w klasyfikacji drużynowej szkół w poszczególnym roczniku
zostanie wręczony pamiątkowy puchar i dyplom.
W poszczególnych edycjach organizator Ligi zobowiązany jest do wręczenia dyplomów za
konkurencje indywidualne do 6 miejsca oraz za konkurencje sztafetowe do 3 miejsca.
DYPLOMY DLA ORGANIZATORÓW POSZCZEGÓLNYCH EDYCJI LIGI DOSTARCZA
NACZELNIK DOLNOŚLĄSKIEJ LIGI PŁYWACKIEJ.
Zakończenie Ligi wszystkich klas - wręczenie dyplomów, medali, nagród i pucharów nastąpi
na IV edycji.
4.
-

ZASADY FINANSOWANIA:
ekipy przyjeżdżają na własny koszt;
organizator edycji Ligi udostępnia nieodpłatnie pływalnię;
Sędziego Głównego Dolnośląskiej Ligi Pływackiej powołuje Naczelnik Ligi;
komisję sędziowską wyznacza Sędzia Główny Ligi w ilości:
pływalnia 4 torowa 6 sędziów,
pływalnia 5 torowa 7 sędziów,
pływalnia 6 torowa 8 sędziów,
- organizator edycji Ligi wyznacza dodatkowo 3 sędziów ze szkoły, klubu.
- protokół zawodów i punktację prowadzi pan Bogusław Nadobny;
- budżet Ligi / fundusz nagród, diety sędziowskie, obsługa Ligi / tworzony jest
z opłat startowych, wpłacanych przez każdego startującego ucznia;
- jednorazowa opłata startowa za udział w 4 edycjach ligi, wynosi 100 zł.;
- opłatę startową należy wpłacić na konto:
Dolnośląska Federacja Sportu
ul. Borowska 1-3
50-529 Wrocław
Bank Millennium S.A 20 1160 2202 0000 0002 8975 6904
Z dopiskiem: DFS – PŁYWANIE / liga pływacka klasy „XX”
Opłatę należy przelać na konto przed I edycją danego oddziału klasowego, a listę
startujących zawodników przesłać do pana Bogusława Nadobnego:
zawody@nadobny.net
- dopuszczamy starty zawodników PK – opłata startowa 10zł za jedną edycję (wyniki do
rankingu) płatne przelewem na wyżej podane konto przed zawodami.

5. ZGŁOSZENIA:
W edytorze zgłoszeń do pobrania ze stron: ligi lub megatiming.
Do następnych edycji korzystamy ze zgłoszenia na I edycję, zmieniamy tylko czasy wg
konkurencji (przykład w I edycji konkurencja 1 – 50 mot, II edycja – 50 grzb, wpisujemy
w 50 mot czas z 50 grzb).
Zmiany w zgłoszeniach (imię, nazwisko, data urodzenia) umieszczamy w treści maila.
po wypełnieniu zgłoszenia na II edycję proszę przesłać na adres: zawody@nadobny.net

- termin przysłania zgłoszeń - 2 dni przed terminem rozpoczęcia zawodów
do godziny 2000 niedotrzymanie w/w terminu powoduje start zawodnika w ostatnich
seriach oraz wypełnienia ręcznie kart startowych przez osobę zgłaszającą WYNIKI NIE
BĘDĄ BRANE DO PUNKTACJI KOŃCOWEJ
- od godziny 1000 w dniu poprzedzającym Ligę, na stronie internetowej Ligi oraz
„megatiming.pl” dostępna będzie lista startowa obowiązująca na zawodach.
- wyniki zawodów będą umieszczane na stronie internetowej w terminie do 3 dni od
zakończenia edycji. nadobny.net/liga, www.megatiming.pl oraz na facebooku
- jeżeli zawodnik nie startuje w danej edycji pozostawiamy puste miejsce na czasy,
możemy dopisywać nowych zawodników.
- dostępna lista wyników z poszczególnych edycji na stronie ligi.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- w sprawach nie objętych regulaminem decyduje Naczelnik i Sędzia Główny Ligi,
- startujący zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie,
- organizator edycji zabezpiecza opiekę medyczną w trakcie trwania rozgrzewki i zawodów,
podczas trwania zawodów obowiązuje regulamin wewnętrzny pływalni, na której
rozgrywana jest edycja Ligi,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw
nieszczęśliwych wypadków,
- wyniki zawodników klas V-VII zarejestrowanych w klubach posiadających licencje
umieszczane będą w rankingu europejskim,
- pomiar czasu elektroniczny Colorado Time System Delphin,
- wszyscy zawodnicy oraz 2 trenerów z klubu/szkoły otrzymują koszulki DLPSP.
Naczelnik Ligi
Sędzia Główny Ligi
Dokumentacja Ligi

Janusz Świtecki tel. 713 672 354 kom. 603 641 616
e-mail: sport@ssp72.home.pl
Bogusław Nadobny kom. 501 689 802,
Bogusław Nadobny e-mail: zawody@nadobny.net

Wrocław, dnia 12.10.2017 r.

NACZELNIK DOLNOŚLĄSKIEJ
LIGI PŁYWACKIEJ
Janusz Świtecki

