REGULAMIN WIELKOPOLSKIEJ LIGI PŁYWACKIEJ
2016/2017

1. Organizator:
•

Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki.

•

Klub Pływacki Astromal – Akwawit Leszno.

2. Uczestnictwo:
•

W zawodach biorą udział uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej oraz uczniowie gimnazjum
zgłoszeni przez kluby pływackie.

•

W zawodach Wielkopolskiej Ligi Pływackiej w poszczególnych kategoriach (klasa IV-2006; klasa V2005; klasa VI-2004; Gimnazjum-2003, 2002, 2001) może startować zawodnik rocznikowo młodszy
pod warunkiem że będzie on startował tylko w tej kategorii (ułatwienie dla klubów których
zawodnicy uczęszczają do jednej klasy sportowej a są rocznikowo młodsi) i będzie traktowany na
zasadach OPEN.

•

Terminarz Wielkopolskiej Ligi Pływackiej 2016/2017 na stronie: www.wozp.poznan.pl oraz
www.klubplywackiakwawit.eu

3. Punktacja:
•

Prowadzona jest punktacja indywidualna oraz drużynowa na poziomie każdej klasy szkoły
podstawowej (klas IV-tych; V-tych; VI-tych) oraz całego gimnazjum.

•

Punktacja indywidualna: według tabel wielobojowych FINA (suma wszystkich startów).

•

Punktacja drużynowa: klasa IV – punktuje 8 dziewcząt + 8 chłopców + 1 sztafeta
klasa V – punktuje 8 dziewcząt + 8 chłopców + 1 sztafeta
klasa VI – punktuje 6 dziewcząt + 6 chłopców + 1 sztafeta
Gimnazjum – punktuje 5 dziewcząt + 5 chłopców + 1 sztafeta.

4. Nagrody:
•

Za każdą konkurencję indywidualną dyplomy za 6 miejsc, wyjątek w konkurencji wybrany styl za 3
miejsca; konkurencje sztafetowe dyplomy za 3 miejsca. Dyplomy przygotowuje gospodarz edycji.

•

W klasyfikacji generalnej indywidualnej (Szkoła Podstawowa), po 4 edycjach ligi: nagrody rzeczowe +
dyplomy otrzymuje 8 dziewcząt i 8 chłopców w danej kategorii (klas IV, klas V, klas VI).

•

W klasyfikacji generalnej indywidualnej (Gimnazjum), po 4 edycjach ligi: nagrody gotówkowe +
dyplomy otrzymuje 5 dziewcząt i 5 chłopców w kategorii OPEN oraz nagrody rzeczowe + dyplom
otrzymują 3 dziewczęta i 3 chłopców w roczniku 2002 oraz 2003 i młodszym.

•

W klasyfikacji generalnej drużynowej, po 4 edycjach ligi: puchary + dyplomy otrzymują 3 najlepsze
drużyny.

5. Zgłoszenia:
•

Zgłoszenia konkurencji w formie elektronicznej za pomocą edytora zgłoszeń najpóźniej na 2 dni
przed poszczególnymi edycjami należy przesłać na adres: zablocki.zgloszenia@gmail.com (Wojciech
Zabłocki tel. 601 799 378), plik zaproszenia do pobrania ze strony www.megatiming.pl – zawody
okręgowe.

•

Na każdą edycję Wielkopolskiej Ligi Pływackiej, dla każdej kategorii będzie tworzone zaproszenie w
formie elektronicznej. (prosimy o dokładne i takie same wpisywanie danych klubu i zawodników
do każdej edycji – sumowanie punktów indywidualnych i klubowych w całym roku)

6. Przepisy techniczne:
•

Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA.

•

W klasie IV szkoły podstawowej nie ma dyskwalifikacji (sędzia poucza zawodnika za popełniony błąd).

•

Konkurencję styl wybrany rozumiemy jako: motylkowy, grzbietowy, klasyczny lub kraul (bez
zmiennego).

•

Odpowiedzialność za posiadanie przez zawodników licencji oraz aktualnych badań lekarskich ponoszą
opiekunowie poszczególnych reprezentacji.

7. Opłaty:
•

Jednorazowa opłata startowa za uczestnictwo w lidze (niezależnie od ilości startów) za każdego
zawodnika wynosi 30 złotych.

•

Opłatę startową należy wpłacić na konto Klubu Pływackiego Akwawit Leszno nr konta:
85 1140 2017 0000 4802 1306 0070 przed 1 edycją poszczególnych klas. (prosimy o podanie na
przelewie kto wpłaca – klub, ilość zawodników i klasa).

•

Organizatorzy poszczególnych edycji pomniejszają wpłatę za ligę o 300 złotych za każde zawody
które przeprowadzają.

•

Nie uiszczenie opłaty startowej w odpowiednim terminie skutkować będzie nie klasyfikowaniem
zawodników w zawodach i lidze.

8. Postanowienia końcowe:
•

Wyniki zawodów umieszczane będą na stronie: www.megatiming.pl, www.klubplywackiakwawit.eu
najpóźniej 2 dni po zawodach.

•

Kontakt organizacyjny: Marek Grelewicz (marekgre@wp.pl; tel. 608 626 047) lub
Krzysztof Kozłowski (k.kozlowski7@wp.pl, tel. 507 779 194)

9. Adresy miejsc rozgrywania zawodów i kontakt do gospodarzy poszczególnych edycji:
•

Rawicz – Pływalnia OSiR, ul. Spokojna 1b; 63 – 900 Rawicz
Kontakt: UPKS SP 4 „Wodnik” Rawicz; tel. 065 546 26 36; Robert Skotarek tel. 609 092 700

•

Poznań – Pływalnia „Termy Maltańskie”, ul. Termalna 1; 61 – 028 Poznań
Kontakt: KS „Warta” Poznań (61 833 77 01); Mariusz Ludwiczak tel. 608 488 268

•

Głogów – Pływalnia przy SP 10, ul. Andromedy 62; 62 – 200 Głogów
Kontakt: MKS „Piast” Głogów; tel./fax 076 833 86 00; Andrzej Chalusiak tel. 504 062 866

•

Leszno – Środowiskowa Pływalnia Edukacyjna, ul. Aleje Jana Pawła II 10; 64 – 100 Leszno
Kontakt: KP „Astromal – Akwawit” Leszno; Marek Grelewicz tel. 608 626 047

