
 

 

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików  12 – 13 lat RUNDA I 

Bochnia  25 – 26 marca 2022 
 

1. TERMIN ZAWODÓW:  25 – 25 marca 2023 (sobota – niedziela) 

 DZIEŃ I  – Rozgrzewka  –  1400 , Zawody – 1500  

 DZIEŃ II – Rozgrzewka  –  900 , Zawody – 1000 

 

2. MIEJSCE ZAWODÓW:  Kryta Pływalnia im. Jana Kota, ul. Św. Leonarda 34 

 

3. INORMACJE TECHNICZNE:  

  Pływalnia 25m; 6 torów, temperatura wody: 27°C  

 Pomiar czasu: automatyczny 

 Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami FINA  oraz PZP 

 Zawody rozgrywane są seriami na czas od najsłabszej do najmocniejszej  

 

4. ORGANIZATOR ZAWODÓW: 

 Małopolski Okręgowy Związek Pływacki 

 Kryta Pływalnia im. Jana Kota w Bochni 

 KS H2O Bochnia 

 

5. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:  

 Delegat MOZP: Łukasz Wądrzyk 

 

6. ZASADY FINANSOWANIA:  

 Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy 

 Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny 

 Opłata startowa wynosi 20 zł od każdego zgłoszonego startu w tym startu zespołu sztafetowego 

zawodnika 

 Opłata startowa płatna przelewem w terminie do 21marca 2023 na rachunek bankowy 

MOZP,  Bank PKO BP S.A.  II oddział  w Krakowie nr  61 1020 2906 0000 1202 0114 8055               

z dopiskiem MDMMBO 

 Warunkiem przyjęcia zgłoszenia całego klubu jest dołączenie do zgłoszenia końcowego 

skanu lub zdjęcia dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty startowej. Opis przelewu 

powinien zawierać: nazwę przelewu MDMMBO wraz z nazwą klubu oraz liczbą opłaconych 

startów. 

 Opłata startowa nie będzie pobierana od zawodników wycofanych w terminie do 28 lutego 

2023 do godz. 2200 

 Przy skreśleniach dokonanych od 21 marca 2023 nie przewiduje się zwrotu opłaty startowej 

 Skreśleń należy dokonywać wyłącznie mailowo na adres robertbrus@poczta.onet.pl  

 Opłata za listę startową 50,00zł. Bezpłatna lista startowa w formacie *.pdf do pobrania ze strony 

www.livetiming.pl  
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7. ZASADY UCZESTNICTWA:  

 W zawodach mają prawo startu wszyscy zawodnicy 12 i 13 letni posiadający aktualną licencje 

Polskiego Związku Pływackiego 

 W klasyfikacji drużynowej 12 i 13-latków  biorą udział tylko zawodnicy spełniający wymogi 

Regulaminu Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostw Młodzików 

 Każdy zawodnik ma prawo do 2 startów indywidualnych oraz 1 startu w sztafecie w każdym bloku 

zawodów. 

 

8. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW : w systemie SEL https://l2.polswim.pl/zawody/zgloszenia/166270 

 Termin zgłoszeń upływa we wtorek 21 marca 2023 o godzinie 2200 

 Po zamknięciu zgłoszeń skreśleń  należy dokonywać mailowo na adres robertbrus@poczta.onet.pl   

 

9. REGULAMIN ROZGRZEWKI: Tor 6 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym również na skoki startowe. 

Skoki do wody w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów.  

 

10. NAGRODY:  

 Dyplomy i medale za miejsca I – III w każdej konkurencji i kategorii wiekowej     

 Puchary dla trzech najlepszych drużyn w każdej kategorii wiekowej 

 

11. PUNKTACJA:  

 Zawody wliczają się do punktacji MSiT i udział w nich ma przełożenie na finansowanie kadry 

młodzików 

 Do klasyfikacji drużynowej klubu liczone są dwa najlepsze wyniki  dwóch zawodników i dwóch 

zawodniczek w każdej konkurencji indywidualnej oraz dwa najlepsze wyniki zespołów sztafetowych  

danego klubu 

 

12. PROGRAM ZAWODÓW:  

Dziewczęta Chłopcy 

DZIEŃ I –  25/3/2023 – Rozgrzewka  –  1400 ; Zawody – 1500 

 
1 100m stylem motylkowym  2 100m stylem motylkowym  

3 100m stylem klasycznym  4 100m stylem klasycznym  

5 200m stylem grzbietowym  6 200m stylem grzbietowym  

7 400m stylem dowolnym 8 400m stylem dowolnym 

9 4x50m st. zmiennym „wszystkie” bez względu na płeć 

DZIEŃ II – 26/3/2023– Rozgrzewka  –  900; Zawody – 1000 

 
 

10 100m stylem dowolnym  11 100m stylem dowolnym  

12 200m stylem klasycznym  13 200m stylem klasycznym  

14 100m stylem grzbietowym 15 100m stylem grzbietowym 

16 200m stylem zmiennym 17 200m stylem zmiennym 

18 4x50m st. dowolnym „wszystkie” bez względu na płeć 
 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

 Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas, 

 Rozstawienie serii od najwolniejszej do najszybszej  

 Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu 

 Godziny rozpoczęcia poszczególnych bloków mogą ulec zmianie 
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