Komunikat Organizacyjny
Drużynowy Wielobój Dzieci 10 – 11 lat
Wadowice 28 - 29 maja 2016
1. Miejsce zawodów: Kryta Pływalnia Delfin w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Bałysa 1
2. Termin zawodów: 28 – 29 maja 2016
 DZIEŃ I – rozgrzewka dziewczęta g. 1100, chłopcy g. 1130; zawody godzina g. 1200
 DZIEŃII – rozgrzewka dziewczęta g. 1100, chłopcy g. 1130; zawody godzina g. 1200
3. Organizator zawodów:

Małopolski Okręgowy Związek Pływacki

PUKS Karol Wadowice

Kryta Pływalnia Delfin w Wadowicach
4. Pomiar czasu: ręczny
5. Zasady uczestnictwa: w zawodach maja prawo startu zawodnicy klubów zrzeszonych w MOZP urodzeni
w latach 2005 i 2006 zgodnie z regulaminem Drużynowego Wieloboju Dzieci 10 – 11 lat PZP.
Zawodnicy 11-letni startują w 2 konkurencjach indywidualnych i 1 sztafecie w każdym bloku,
zawodnicy 10-letni startują we wszystkich konkurencjach zawodów.
6. Kierownictwo zawodów:
 Naczelnik zawodów:
 Delegat MOZP:
7. Zasady finansowania:

Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy zawodów

Koszty uczestnictwa pokrywają kluby

Opłata startowa wynosi 10zł od każdego zgłoszonego startu
8. Zgłoszenie do zawodów należy przesłać na adres poczty elektronicznej: zawody@swimart.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 24 maja 2016 (wtorek).
Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, numer licencji, pełną datę urodzenia (dd/mm/rrrr),
nazwę klubu, dystans i konkurencję, najlepszy tegoroczny wynik. Każdy zawodnik ma prawo do dwóch
startów w każdym dniu zawodów
Skreślenia bez ponoszenia opłaty startowej możliwe do czwartku 26 maja 2016 do godziny 2200
9. Regulamin zawodów:
 zawody będą rozegrane seriami na czas z przepisami FINA i PZP oraz Regulaminem Drużynowego
Wieloboju Pływackiego Dzieci 10 – 11 lat.
10. Punktacja: prowadzona jest punktacja drużynowa łączna oraz oddzielna dla dziewcząt i chłopców
w podziale na kategorie wiekowe Punktują tylko zawodnicy, którzy wystartują w 4 konkurencjach
indywidualnych. Do klasyfikacji drużynowej klubu liczone są: 3 najlepsze wyniki w każdej konkurencji
indywidualnej dziewcząt i chłopców oraz 2 najlepsze wyniki zespołów sztafetowych (dziewcząt i chłopców
tylko 11-letnich) Prowadzony będzie indywidualny ranking wielobojowy oddzielnie dla
każdej
kategorii wiekowej z podziałem na dziewczęta i chłopców – wyłącznie zawodników startujących
w 4 konkurencjach indywidualnych – suma punktów FINA we wszystkich startach.

11. Nagrody:
 Na zawodach będą wręczane dyplomy i medale dla zawodników za zajęcie miejsc 1 – 3, w każdej
konkurencji w podziale na kategorie wiekowe.
 Puchary dla 3 najlepszych klubów wg sumy punktów zdobytych w poszczególnych
konkurencjach w łącznej kategorii wiekowej 10-11lat.
12. Program zawodów:

DZIEŃ I, sobota 28 maja 2016
rozgrzewka dziewcząt godz. 1100 - 1130
rozgrzewka chłopców godz. 1130 – 1200
zawody: godz. 1200
DZIEŃ I
Dziewczęta
7.1
50 m st. motylkowym 11 lat
7.2
7.3
50 m st. dowolnym 10 lat
7.4
7.5
100 m st. grzbietowym 11 lat
7.6
7.7
50 m st. klasycznym 10 lat
7.8
7.9
200 m st. dowolnym 11 lat
7.10
7.11
4 x 50 m st. zmiennym 11 lat
7.12



DZIEŃ
-

7.13
7.15
7.17
7.19
7.21
7.23

II, niedziela 29 maja 2016
rozgrzewka dziewcząt godz. 1100 - 1130
rozgrzewka chłopców godz. 1130 – 1200
zawody: godz. 1200
DZIEŃ II
Dziewczęta
100 m st. klasycznym 11 lat
7.14
50 m st. grzbietowym 10 lat
7.16
100 m st. dowolnym 11 lat
7.18
100 m st. zmiennym 10 lat
7.20
200 m st. zmiennym 11 lat
7.22
4 x 50 m st. dowolnym 11 lat
7.24

Chłopcy
50 m st. motylkowym 11 lat
50 m st. dowolnym 10 lat
100 m st. grzbietowym 11 lat
50 m st. klasycznym 10 lat
200 m st. dowolnym 11 lat
4 x 50 m st. zmiennym 11 lat

Chłopcy
100 m st. klasycznym 11 lat
50 m st. grzbietowym 10 lat
100 m st. dowolnym 11 lat
100 m st. zmiennym 10 lat
200 m st. zmiennym 11 lat
4 x 50 m st. dowolnym 11 lat

13. Regulamin rozgrzewki:
 Tor 6 jest torem jednokierunkowym, przeznaczonym również na skoki do wody
 Skoki do wody w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźba wykluczenia z zawodów

