
 

 

 

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  

MIĘDZYWOJEWÓDZKICH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW  

MŁODZIKÓW 12 lat - II runda 

 

1. Termin zawodów:  14-15.06.2018r. (czwartek - piątek). 

 

2. Miejsce zawodów: Kryta pływalnia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego  w Raciborzu, ul. Śląska 3. 

3. Informacje techniczne: pływalnia 25m, 6 torów, pomiar elektroniczny, zawody zostaną 

rozgrywane seriami na czas. 

4. Organizator zawodów: Śląski Okręgowy Związek Pływacki w Katowicach. 

Międzyszkolny Klub Sportowy - Szkoły Mistrzostwa Sportowego Victoria Racibórz. Zespół 

Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu. 

 

5. Kierownictwo: Naczelnik zawodów - Sławomir Szwed tel. 602 485 924 

 

6. Zasady finansowania: koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy. Koszty 

uczestnictwa pokrywają kluby.  Opłata startowa wynosi 10,00 zł. za każdy start indywidualny 

oraz zgłoszone sztafety. Opłata za listę startową i komunikat - 20 zł. 

 

7. Zasady uczestnictwa: 



 W zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy biorący udział                            

w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wytrzymałości i Wszechstronności dla 11- latków 

rozegranym w listopadzie 2017 roku. Zawodnicy nie spełniający tego warunku będą 

dopuszczeni do startu w zawodach za zgodą Komisji Pływania PZP; 

 W zawodach mają prawo startu zawodnicy z rocznika 2006; 

 Każdy zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych oraz          

w sztafecie w każdym bloku zawodów; 

 Wszyscy zgłoszeni zawodnicy muszą być zarejestrowani w PZP, posiadać aktualne 

licencje zawodnicze i badania lekarskie; 

 

 Drużyna w pełnym składzie liczy minimum 4 osoby bez względu na płeć, a zespół 

sztafetowy formowany jest w dowolnej konfiguracji zawodników i zawodniczek; 

 

 Dopuszcza się do startu drużyny o niepełnym składzie, ale nie będą one klasyfikowane 

w zestawieniu ogólnopolskim. 

 

8. Zgłoszenia do zawodów: 

Zgłoszenia do zawodów należy przesłać na adres e-mail: rafalb001@poczta.onet.pl             

w nieprzekraczalnym terminie do 11.06.2018r. (zgłoszenie powinno zawierać dokładną 

datę urodzenia i nr licencji zawodnika i klubu). Tel. 664 725 830 – Rafał Bałys 

Zaproszenie do pobrania ze strony: www.megatiming.pl  

Każdy startujący zawodnik musi być AKTYWNY w Internetowym Systemie 

Ewidencji i Licencji (SEL). Ostateczna weryfikacja nastąpi dnia 12.06. (wtorek) do 

godz. 18.00 - zawodnicy nie aktywni zostaną automatycznie wykreśleni z listy 

zgłoszonych zawodników i nie wystartują w zawodach. 

9. Regulamin startów i punktacji: 

Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP oraz Regulamin 

Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostw Młodzików 12 lat.   

10. Nagrody: w każdej konkurencji za 3 pierwsze miejsca dyplomy.  

11. Program zawodów: 

I blok zawodów (14.06.2018r. - czwartek) 

10.00 – rozgrzewka; 11:00 – rozpoczęcie zawodów, otwarcie 

Dziewczęta Chłopcy 

1. 100m st. motylkowym 2. 100m st. motylkowym 
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3. 100m st. klasycznym 4. 100m st. klasycznym 

5. 200m st. grzbietowym 6. 200m st. grzbietowym 

7. 400m st. dowolnym 8. 400m st. dowolnym 

9. 4x50m stylem dowolnym (bez względu na płeć)  

II blok zawodów (15.06.2018r. - piątek) 

10:00 – rozgrzewka; 11:00 – rozpoczęcie zawodów 

Dziewczęta Chłopcy 

10. 100m st. dowolnym 11. 100m st. dowolnym 

12. 200m st. klasycznym 13. 200m st. klasycznym 

14. 100m st. grzbietowym 15. 100m st. grzbietowym 

16. 200m st. zmiennym 17. 200m st. zmiennym 

18. 4x50 m stylem zmiennym (bez względu na płeć)  

 

12. Punktacja: 

Do klasyfikacji drużynowej klubu liczone będą dwa najlepsze wyniki dwóch zawodników  

i dwóch zawodniczek w każdej konkurencji indywidualnej oraz dwa najlepsze wyniki 

zespołów sztafetowych (wg punktacji FINA). 

13. Postanowienia końcowe: 

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu 

oraz Regulaminu zawodów PZP.  

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku uczestników                   

w materiałach fotograficznych z zawodów w celach promujących organizatora i innych 

podmiotów współpracujących. 

15. Organizator nie odpowiada za ewentualne wypadki, kradzieże zaistniałe w czasie 

przejazdu i podczas trwania zawodów. Istnieje możliwość pomocy w organizacji 

zakwaterowania i wyżywienia podczas zawodów. 

 

DO  ZOBACZENIA  W  RACIBORZU 

 

 
 


