
 

 

 

REGULAMIN 

 

Liga Województwa Pomorskiego Dzieci - I runda 

 

12.03.2022 r. Słupsk 

 

I. Miejsce i termin zawodów 

Zawody odbędą się na pływalni 25 m SOSIR w Słupsku, przy ul. Szczecińska 99 

BEZ UDZIAŁU PUBLICZOŚCI 

 

rozgrzewka 10 latków godz. 9.00 – 9.15 

rozgrzewka 11 latków godz. 9.15 – 9.30 

zawody             godz. 9.30 – 14.30  

 

II. Organizator 

 1. Pomorska Federacja Sportu 

2. Pomorski Okręgowy Związek Pływacki 

 3. TP Skalar Słupsk 

  

III. Kierownictwo i komisja sędziowska 

1. Naczelnikiem zawodów jest kol. Maciej Kowalewski. 

2. Komisję sędziowską wyznaczy Kolegium Sędziów POZP. 

 

IV. Uczestnictwo 

 W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy odpowiadający następującym wymogom: 

 1. Wiek: 10-11 lat. 

2. Status AKTYWNY w bazie SEL. 

 3. Zrzeszeni w klubach zarejestrowanych w POZP.  

 4. Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych i sztafecie. 

 

V. Zgłoszenie do zawodów 

1. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z zobowiązaniem się klubu do opłat finansowych 

związanych z udziałem w zawodach.  

2. Zgłoszenie należy dokonać w systemie SEL w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.03 do 

godz. 09.00. 

3. Jeżeli zawodnik zostanie wykreślony przed rozpoczęciem rozgrzewki, to nie będzie naliczana 

kara za niestawienie się na start.  

4. Warunkiem przyjęcia całego zgłoszenia klubu jest:  

❖ dołączenie do zgłoszenia skanu lub zdjęcia dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty 

startowej w systemie SEL, 

❖ dołączenie skanu lub zdjęcia podpisanej przez przedstawiciela klubu deklaracji (zał. 1) o 

zapoznaniu się wszystkich zawodników i trenerów biorących udział w zawodach z 



 

 

„Procedurami bezpieczeństwa w związku z Covid-19” oraz posiadaniu oświadczeń 

zawodników, trenerów lub rodziców/opiekunów prawnych /zał. nr 2/. 

❖ wszystkie dokumenty musza być w posiadaniu kierownika ekipy na pływalni. 

3.  

 

VI. Zasady finansowania 

1. Koszty organizacyjne pokrywa POZP. 

2. Koszty uczestnictwa pokrywają kluby 

3. Opłata startowa - 30,00 zł od zawodnika, płatne przed zawodami wyłącznie przelewem na 

konto POZP 83 1160 2202 0000 0002 5285 4933 (potwierdzenie przelewu musi być załączone 

do zgłoszenia w SEL). 

4. Kara za nieusprawiedliwioną absencję zawodnika na starcie wynosi 10,00.  

 

VII. Program zawodów I runda 

    Kobiety      Mężczyźni 

1.   50 m st. motylkowym  (11 lat) 2.   50 m st. motylkowym  (11 lat) 

3.   50 m st. dowolnym      (10 lat) 4.   50 m st. dowolnym      (10 lat) 

5. 100 m st. grzbietowym  (11 lat) 6. 100 m st. grzbietowym  (11 lat) 

7.   50 m st. klasycznym    (10 lat) 8.   50 m st. klasycznym    (10 lat) 

9. 200 m st. dowolnym      (11 lat) 10. 200 m st. dowolnym      (11 lat) 

11. 4 x 50 m st. dowolnym  (10, 11 lat) 12. 4 x 50 m st. dowolnym  (10, 11 lat) 

 

VIII. Nagrody 

1. Medale w każdej konkurencji i kategorii wiekowej 

2. Nagrody końcowe – REGULAMIN OGÓLNY  

 

IX. Postanowienia końcowe 

1. Nie dopuszcza się dodatkowych startów poza konkursem. 

2. Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów. 

3. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Naczelnik Zawodów.  

4. Oficjalne wyniki będą publikowane na stronie: http://livetiming.pl/.  

5. Podczas trwania zawodów obowiązuje regulamin wewnętrzny pływalni SOSIR.  

6. Uczestnicy zawodów nie mogą korzystać z części rekreacyjnej pływalni. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 

8. W związku z koniecznością dostosowania organizacji zawodów do przepisów prawa w 

dobie pandemii, wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni są zobowiązane do 

bezwzględnego podporządkowania się poleceniom wydawanym przez organizatorów i 

przekazywanych przez służby porządkowo-informacyjne. 

 

 

UWAGA 

1. Zawody rozgrywane będą bez udziału publiczności. 



 

 

2. W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną i możliwością zmian w przepisach dotyczących 

maksymalnej liczby uczestników imprez sportowych oraz w oparciu o Procedurę bezpieczeństwa 

w związku z COVID-19 podczas zawodów w pływaniu PZP dopuszcza się możliwość 

ograniczenia liczby startujących zawodników. 

3. W celu sprawnego i zgodnego z obowiązującymi przepisami przeprowadzenia zawodów 

Organizator może: 

- ograniczyć liczby rozgrywanych serii na poszczególnych dystansach, 

- dokonać innego, niż określony w pkt. 7 „Program zawodów” podziału poszczególnych bloków 

zawodów na sesje. 

 

 


