KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
DRUŻYNOWEGO WIELOBOJU PŁYWACKIEGO
DZIECI 10 I 11 LAT
POZNAŃ, 21 – 22.05.2016
1. Termin i miejsce zawodów.
21 – 22.05.2016 r.; Pływalnia Termy Maltańskie, ul. Termalna 1, 61-028 Poznań
2. Organizator.
Polski Związek Pływacki
Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki
3. Kierownik zawodów.
Kazimierz Niewitecki
4. Uczestnictwo.
4.1.

Prawo startu mają zawodnicy z roczników 2005 i 2006.

4.2.

Zawodnicy 11–letni startują w dwóch konkurencjach indywidualnych i 1
sztafecie w każdym bloku zawodów, zawodnicy 10–letni startują we
wszystkich konkurencjach.
Każdy zawodnik musi posiadać aktualną licencję PZP oraz badania

4.3.

lekarskie.
4.4.

Dopuszcza się do startu zawodników bez licencji, którzy posiadają
aktualne badania lekarskie – start poza konkurencją (PK).

5. Punktacja.
5.1.

Prowadzona jest ogólnopolska punktacja drużynowa łączna oraz oddzielnie
dla dziewcząt i chłopców dla rocznika 2005 i 2006.

5.2.

Punktują

tylko

zawodnicy,

którzy

wystartują

w

4

konkurencjach

indywidualnych – dot. zawodników 11-letnich. Zawodnicy 10-letni punktują
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tylko wtedy, gdy wystartują we wszystkich konkurencjach indywidualnych.
5.3.

Prowadzony będzie indywidualny ranking ogólnopolski oddzielnie dla każdej
konkurencji wyłącznie dla zawodników startujących w 4 konkurencjach
indywidualnych oraz ranking sztafet – jako podstawa utworzenia klasyfikacji
drużynowej, dot. zawodników 11-letnich. A dla zawodników 10-letnich
Prowadzony będzie indywidualny ranking ogólnopolski oddzielnie dla każdej
konkurencji, wyłącznie dla zawodników startujących w 4 konkurencjach
indywidualnych – jako podstawa utworzenia klasyfikacji drużynowej.

5.4.

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) – dot. zawodników 11-letnich.
Dla zawodników 10-letnich do klasyfikacji drużynowej klubu liczone są:
3 najlepsze wyniki w każdej konkurencji indywidualnej dziewcząt i chłopców.

6. Przepisy techniczne.
6.1.

Długość pływalni 25 metrów,

6.2.

Ilość torów 8,

6.3.

Temperatura 27°C,

6.4.

Pomiar czasu elektroniczny.

7. Program zawodów.
I dzień – 21.05.2016
rozgrzewka godz. 10:00
zawody godz. 10:30
Dziewczęta

Chłopcy

1

50 m st. motylkowym 11 lat

2

50 m st. motylkowym 11 lat

3

50 m st. dowolnym 10 lat

4

50 m st. dowolnym 10 lat

5

100 m st. grzbietowym 11 lat

6

100 m st. grzbietowym 11 lat

7

50 m st. klasycznym 10 lat

8

50 m st. klasycznym 10 lat

9

200 m st. dowolnym 11 lat

10

200 m st. dowolnym 11 lat

11

4 x 50 m st. zmiennym 11 lat

12

4 x 50 m st. zmiennym 11 lat

II dzień – 22.05.2016
rozgrzewka godz. 10:00
zawody godz. 10:30
Dziewczęta

Chłopcy

13

100 m st. klasycznym 11 lat

14

100 m st. klasycznym 11 lat

15

50 m st. grzbietowym 10 lat

16

50 m st. grzbietowym 10 lat

Drużynowy Wielobój Pływacki 10 i 11 lat 2016

2

17

100 m st. dowolnym 11 lat

18

100 m st. dowolnym 11 lat

19

100 m st. zmiennym 10 lat

20

100 m st. zmiennym 10 lat

21

200 m st. zmiennym 11 lat

22

200 m st. zmiennym 11 lat

23

4 x 50 m st. dowolnym 11 lat

24

4 x 50 m st. dowolnym 11 lat

Biuro zawodów będzie czynne w godzinach:
21.05.2016 od godziny 9:30 do końca trwania zawodów.
22.05.2016 od godziny 10:00 do końca trwania zawodów.
8. Zgłoszenia.
8.1.

Według zasad generalnych.

8.2.

Zgłoszenia

w

formie

elektronicznej

zablocki.zgloszenia@gmail.com
18.05.2016 r.

Plik

www.megatiming.pl.

przesłać

na

adres

w nieprzekraczalnym terminie do dnia

zaproszenia
Zgłoszenia

należy

w

do

pobrania

terminie

ze

późniejszym

strony
będą

przyjmowane pod warunkiem uiszczenia przez klub opłaty 50 zł od każdego
startu.
8.3.

Skreślenia zawodników można dokonywać do dnia 20.05.2016 r. do
godziny 20:00 na adres e-mail: zablocki.zgloszenia@gmail.com.

8.4.

Niestawienie się na start zgłoszonego zawodnika powoduje nałożenie na
klub opłaty regulaminowej w wysokości 20 zł – bez względu na przyczynę.
Uregulowanie tej należności do WOZP warunkuje dopuszczeniem klubu do
następnych zawodów organizowanych przez WOZP.

8.5.

Składy imienne sztafet muszą być zgłoszone najpóźniej 15 minut przed
zakończeniem rozgrzewki.

9. Nagrody.
9.1.

Zwycięzcy województwa wielkopolskiego w poszczególnych konkurencjach
indywidualnych w obu kategoriach wiekowych otrzymają medale i dyplomy
za pierwsze 3 miejsca. 3 pierwsze sztafety otrzymują tylko dyplomy.

9.2.

W ogólnopolskiej klasyfikacji łącznej PZP wyróżni 10 najlepszych drużyn i ich
trenerów oraz 20 najlepszych zawodników (10 dziewcząt i 10 chłopców) za
wielobój w obu kategoriach wiekowych.

10. Zasady finansowania.
10.1. Opłata startowa wynosi 10 zł od każdego zgłoszonego startu; płatna
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w czasie rozgrzewki pierwszego dnia zawodów.
10.2. Koszty organizacyjne pokrywa organizator.
10.3. Koszty transportu pokrywają kluby.
11.Postanowienia końcowe.
11.1. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Komisja Odwoławcza.
11.2. Zgodnie z zaleceniami PZP podczas odprawy technicznej będą wyrywkowo
sprawdzane licencje zawodników.
11.3. Zawodnicy klubów, które nie uregulowały składki członkowskiej WOZP za rok
2016 nie zostaną dopuszczeni do startu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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