
 
        

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT 

OGÓLNOPOLSKIE DRUŻYNOWE ZAWODY DZIECI 10, 11 LAT 

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW 12 LAT   

– II RUNDA 

 

Termin i Miejsce: 

Dnia 5 i 6 czerwca 2021 r. (sobota, niedziela) Kryta Pływalnia Aqua w Lublinie (25  m, 10  torów, 

pomiar automatyczny).  

 

Uczestnictwo: 

W zawodach prawo startu mają zawodnicy  urodzeni w 2011 r. ( 10 lat ) i 2010 (11 lat) oraz w 2009 

(12 lat) zgłoszeni przez  Kluby Sportowe. 

 

Organizator: 

Lubelski Okręgowy Związek Pływacki w Lublinie 

 

Program zawodów: 

Zawody będą rozgrywane w 2-uch blokach konkurencji seriami na czas 

* I Blok    5.VI. (sobota) rozgrzewka  godz. 14.00  Zawody  godz.  14.45 

* II Blok  6.VI. (niedziela) rozgrzewka  godz.  9.00 Zawody  godz.  9.45 

   * odprawa techniczna odbędzie się 5.VI.br. w trakcie rozgrzewki – biuro zawodów 

 

BLOK I BLOK II 

1-2 100m st. motylkowym 12 lat – Dz. i Chł. 22-23 100m st. dowolnym 12 lat – Dz. i Chł. 

3-4 50m st. motylkowym 11 lat – Dz. i Chł. 24-25 100m st. klasycznym 11 lat – Dz. i Chł. 

5-6 50m st. dowolnym 10 lat – Dz. Chł. 26-27 50m st. grzbietowym 10 lat – Dz. i Chł. 

7-8 100m st. klasycznym 12 lat – Dz. i Chł. 28-29 200m st. klasycznym 12 lat – Dz. i Chł. 

9-10 100m st. grzbietowym 11 lat – Dz. i Chł. 30-31 100m st. dowolnym 11 lat – Dz. i Chł. 

11-12  50m st. klasycznym 10 lat – Dz. i Chł. 32-33 100m st. zmiennym 10 lat – Dz. i Chł. 

13-14 200m st. grzbietowym 12 lat – Dz. i Chł. 34-35 100m st. grzbietowym 12 lat – Dz. i Chł. 

15-16 200m st. dowolnym 11 lat – Dz. i Chł. 36-37 200m st. zmiennym 11 lat. – Dz. i Chł. 

17-18 400m st. dowolnym 12 lat – Dz. i Chł. 38-39 200m st. zmiennym 12 lat – Dz. Chł. 

19-20 4x50m st. zmiennym 11 lat – Dz. i Chł. 40-41 4x50m st. dowolnym 11 lat – Dz. i Chł. 

21 4x50m st. dowolnym 12 lat – „wszystkie” 42 4x50m st. zmiennym 12 lat – „wszystkie” 

 

 



 

Przepisy techniczne: 

Podczas zawodów obowiązują przepisy  FINA  i  PZP. Wszystkie zgłoszenia zostaną zweryfikowane 

wg swimrankings.net. 

 

Zgłoszenia: 

Wyłącznie przez platformę SEL w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja br. (sobota), 

wykreślenia do 3 czerwca (czwartek). 

 

Zasady startu i punktacja: 

Wg regulaminów: Ogólnopolskich Drużynowych Zawodów Dzieci 10 i 11 lat oraz 

Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostw Młodzików 12 lat. 

 

Nagrody: 

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymają medale za 3 pierwsze miejsca i dyplomy  

do 6 miejsca. 3 najlepsze  zawodniczki i 3 najlepszych zawodników z każdego rocznika otrzymuje 

okolicznościowe upominki. Ocenia się ilość zdobytych punktów wg. punktacji FINA za 4 wyniki. Trzy 

najlepsze zespoły w każdym roczniku w punktacji łącznej ( dziewcząt i chłopców ) otrzymują  puchary.   

 

Zasady finansowania: 

Koszty organizacyjne ponosi LOZP przy pomocy finansowej Województwa Lubelskiego. Wysokość 

startowego wynosi 30,00 zł. od  zgłoszonego zawodnika płatne gotówką na miejscu. Kluby  

z województwa lubelskiego zwolnione są z opłat. Opłaty przeznaczone są na nagrody. Koszty 

uczestnictwa ponoszą Kluby.  

 

Postanowienia końcowe: 

- w zawodach mogą uczestniczyć kluby, które spełniają wymogi PZP związane z pandemią (dotyczące 

procedur bezpieczeństwa) – przedstawiciel klubu musi posiadać i na polecenie organizatora złożyć w 

biurze zawodów wypełnione oświadczenie przedstawiciela klubu oraz podpisane oświadczenia 

wszystkich zawodników/opiekunów prawnych niepełnoletnich zawodników biorących udział w 

zawodach – załączniki do pobrania ze strony www.livetiming.pl/okregowe 

- ze względu na wytyczne Ministerstwa Zdrowia związane z pandemią COVID-19 organizator może 

ograniczyć ilość uczestników do liczby osób podanych w aktualnym akcie prawnym na dzień 

rozpoczęcia zawodów 

-  zawody będą rozgrywane bez udziału publiczności,  

- w całym obiekcie (poza rozgrzewką i startem w zawodach) obowiązują maseczki  

- na terenie obiektu obowiązuje zachowanie dystansu – 1,5 metra  

- za dyscyplinę i bezpieczeństwo zawodników oraz za przestrzeganie obostrzeń przez zawodników 

odpowiedzialni są trenerzy/kierownicy ekip  

- w związku z RODO udział (zgłoszenie do zawodów) jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

udostępnienie danych osobowych (listy startowe, wyniki, SEL, dekoracje) oraz wyrażeniem zgody na 

publikację wizerunku w celach reklamowych i promocyjnych organizatora  

- listy startowe nie będą rozdawane na zawodach, należy je pobrać ze strony 

www.livetiming.pl/okregowe 

- w sprawach nie objętych regulaminem decyduje naczelnik zawodów 

           
             LOZP  Lublin 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do Lublina 

http://www.livetiming.pl/okregowe
http://www.livetiming.pl/okregowe

