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WOJEWÓDZKA LIGA DZIECI I MŁODZIKÓW  

KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY 

I RUNDY  

 

Termin i Miejsce :  

11 lutego 2022 r. (piątek) Kryta Pływalnia H2O Lublin Al. Zygmuntowskie 4 w Lublinie   

(25 m, 6  torów, pomiar elektroniczny).            

  

Uczestnictwo :  

W zawodach prawo startu mają zawodnicy  urodzeni w 2012, 2011, 2010 i 2009 r. ( 10 – 13 lat) zgłoszeni zgodnie 

z regulaminem Wojewódzkiej Ligi Dzieci i Młodzików, wyłącznie przez system SEL.   

                                           

Organizator :    

Lubelski Okręgowy Związek Pływacki  

 

Program zawodów :  

 

rozgrzewka  godz.   14.15  Zawody  godz.    15.00 

10 - 11 lat dziewcząt i chłopców 12 i 13 lat dziewcząt i chłopców 

1/2 50 m st. dowolnym 3/4 50 m st. grzbietowym 

5/6 50 m st. klasycznym 7/8 100 m st. klasycznym 

9/10 100 m st. grzbietowym 11/12 200 m st. dowolnym 

13/18 4 x 50 m st. dowolnym 

Sztafety klasyfikowane są w każdym roczniku (10-11, 12 oraz 13 lat) oddzielnie. 

 

Przepisy techniczne :   

Podczas zawodów obowiązują przepisy  FINA  i  PZP oraz nowy regulamin WLDiM!!! 

 

Zgłoszenia :  

Wyłącznie przez platformę SEL w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.02.2022 (wtorek). Zgłoszenia składu 

sztafet do 15 minut przed zakończeniem rozgrzewki. Rozstawienie sztafet nastąpi według sumy czasów 

zawodników. 
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Nagrody :  

W każdej konkurencji indywidualnej i w każdej kategorii wiekowej dyplomy dla sześciu najlepszych 

zawodników/zawodniczek. W konkurencjach sztafetowych dyplomy dla trzech najlepszych sztafet. Ponadto 

puchary dla najlepszych klubów w punktacji drużynowej całej edycji ligi. 

 

Zasady finansowania :  

Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane jest przy pomocy finansowej Gminy 

Lublin. Koszty  uczestnictwa pokrywają Kluby. 

 

Postanowienia końcowe:  

W zawodach mogą uczestniczyć kluby, które spełniają wymogi PZP związane z pandemią (dotyczące procedur 

bezpieczeństwa).  

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.  

Zawody będą rozgrywane bez udziału publiczności.  

Wszystkich uczestników obowiązują maseczki (poza rozgrzewką i startem w zawodach).  

Przedstawiciele klubów zobowiązani są do złożenia w biurze zawodów oświadczeń: przedstawiciela klubu  

dotyczącego covid-19 oraz dotyczącego ilości zaszczepionych osób (zawodników i opiekunów).  

Przedstawiciele klubów zobowiązani są do posiadania przy sobie oświadczeń zawodników/opiekunów prawnych 

dotyczącego covid-19.  

Wszystkie oświadczenia do pobrania ze strony zawodów: http://www.livetiming.pl/contest/9986b623-3e8a-4ae4-

bd55-55b7b81001ad  

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.                                                                                     

  

 

Serdecznie  zapraszamy 

 

Lubelski Okręgowy Związek Pływacki                              
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