KOMUNIKAT
organizacyjny zawodów pływackich
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w KAT. DZIECI (10 i 11 LAT)
Termin i miejsce:
Dnia 14 listopada (niedziela) 2021 r. Pływalnia „Park Avia”, ul. Fabryczna 3; 21-040 Świdnik
(25 m, 6 torów, pomiar półautomatyczny).
Uczestnictwo:
W zawodach mają prawo startu zawodniczki i zawodnicy urodzeni w roku 2011 (10 lat) i w 2010
(11 lat) zgłoszeni przez kluby sportowe zrzeszone w LOZP i posiadający status AKTYWNY
w systemie SEL.
Organizator:
LOZP Lublin, Gmina Miejska Świdnik, MKS Avia Świdnik.
Program zawodów :
Zawody rozegrane zostaną seriami na czas.
9.15 – rozgrzewka, 10.00 – zawody
Konferencja techniczna w dniu 14.11.br. godz. 9.15 - sekretariat zawodów
10 lat

11 lat

1/2

50 m st. motylkowym dz. i chł.

3/4

50 m st. motylkowym dz. i chł.

5/6

50 m st. grzbietowym dz. i chł.

7/8

100 m st. grzbietowym dz. i chł.

9/10

50 m st. klasycznym dz. i chł.

11/12 100 m st. klasycznym dz. i chł.

13/14 50 m st. dowolnym dz. i chł.

15/16 100 m st. dowolnym dz. i chł.

17/18 100 m st. zmiennym dz. i chł.

19/20 200 m st. zmiennym dz. i chł.

Przepisy techniczne:
Zawodnik ma prawo startu w 2-ch konkurencjach.
Zgłoszenia:
Wyłącznie poprzez system SEL w nieprzekraczalnym terminie do 6.11.2021. (sobota). Każdy
zgłoszony czas zostanie zweryfikowany wg swimrankings.net. Wykreślenia do 11,11,2021
(czwartek).
Zasady finansowania :
Koszty organizacyjne ponosi LOZP przy pomocy finansowej Województwa Lubelskiego
reprezentowanego przez Departament Promocji. Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
w Lublinie. Koszty uczestnictwa ponoszą Kluby.

Nagrody:
Medale do trzeciego, dyplomy do 6-go miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych na
każdym dystansie oraz statuetki dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników w każdej
kategorii wiekowej za dwa najlepsze wyniki wg aktualnych tabel wielobojowych.
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
zawodników
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ze
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www.livetiming.pl/okregowe.
Ze względu na wytyczne Ministerstwa Zdrowia związane z pandemią COVID-19

organizator

ogranicza ilość uczestników do liczby osób podanym w aktualnym akcie prawnym na dzień
rozpoczęcia zawodów.
W przypadku zgłoszenia większej liczby osób organizator zastrzega sobie ograniczenie ilości serii
w poszczególnych konkurencjach wg. swimrankings.net.
Zawody będą rozgrywane bez udziału publiczności, więc trenerzy i opiekunowie przejmują
dzieci od rodziców przed wejściem na pływalnię Park Avia.
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.
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZP i FINA.
Listy

startowe
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www.livetiming.pl/okregowe.
Wyżywienie:
Dla zainteresowanych klubów istnieje możliwość zamówienia wyżywienia podczas zawodów
w Barze Delfin (na terenie kompleksu) – telefon: 512 771 567; e-mail: bardelfin@gmail.com
W sprawach nie objętych regulaminem decyduje naczelnik zawodów.
Z pływackim pozdrowieniem
LOZP Lublin

