
 

 

Komunikat organizacyjny  

Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostw Młodzików 12 lat, II runda 

Drużynowego Wieloboju Dzieci 10 – 11 lat 

 

1. Termin i miejsce zawodów. 

08 – 09.06.2018, Pływalnia Termy Maltańskie, Poznań ul. Termalna 1. 

 

2. Organizator. 

Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki. 

 

3. Kierownik zawodów. 

Włodzimierz Wiatr 

 

4. Informacje techniczne. 

4.1 Pływalnia 25 m, 10 torów. 

4.2 Pomiar czasu elektroniczny. 

4.3 Temperatura 27 °C. 

4.4 Klasyfikacja będzie oddzielnie prowadzona dla rocznika 

2006,2007,2008 

4.5 Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP. 

 

5. Zasady finansowania. 

5.1 Koszty organizacyjne ponosi organizator. 

5.2 Koszty transportu pokrywają zainteresowane kluby. 



5.3 Opłata startowa wynosi 50 złotych od każdego zgłoszonego 

zawodnika (w tym opłata za starty w sztafetach), płatna pierwszego 

dnia w biurze zawodów. 

5.4 Opłata za udział Klubu w zawodach wynosi 20 złotych, płatna 

pierwszego dnia w biurze zawodów. 

5.5 Opłatę startową można również wpłacić na konto WOZP do dnia 

05.06.2018, (PKO BP I OM Poznań 98 1020 4027 0000 1202 0031 

1878) z dopiskiem „opłata startowa, nazwa zawodów, klub, ilość 

zawodników. Wpłaty w tej formie można dokonać tylko z konta 

klubowego, nie będą przyjmowanie opłaty z kont prywatnych (dowód 

wpłaty należy przedstawić w biurze zawodów). 

 

6. Zasady uczestnictwa i punktacja. 

6.1 W zawodach mają prawo startu zawodnicy z rocznika 

2006,2007,2008, nie przewiduje się startów zawodników poza 

konkurencją. Zgłoszenia młodzików 12 letnich zostaną zweryfikowane 

przez swimrankings.net 

6.2 Zawodnicy startują wg regulaminów PZP: Ogólnopolskich 

Drużynowych Zawodów Dzieci 10 i 11 lat oraz Międzywojewódzkich 

Mistrzostw Młodzików 12 lat 

6.3 Wszyscy zgłoszeni zawodnicy muszą posiadać aktualne badania 

lekarskie oraz być zarejestrowanym w systemie SEL, PZP i mieć status 

aktywny (za badania odpowiedzialni są kierownicy ekip). 

 

7. Zgłoszenia do zawodów. 

7.1 Zgłoszenia do zawodów należy przesłać w formie elektronicznej w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.06.2018, na adres 

michal.derewecki@poczta.fm (Michał Derewecki 604 408 866). Plik 

zaproszenia do pobrania ze strony www.megatiming.pl . 

7.2 Skreślenia zawodników, bez konieczności opłacania opłaty startowej, 

można dokonywać do dnia 07.06.2018 do godziny 12.00. 

7.3 Można dokonać skreślenia zawodnika bezpośrednio przed zawodami 

w biurze zawodów w dniu 08.06.2018 bez konsekwencji kary, jednak 

należy opłacić za tego zawodnika opłatę startową, 

mailto:michal.derewecki@poczta.fm
http://www.megatiming.pl/


7.4 Niestawienie się na start zgłoszonego zawodnika  powoduje 

nałożenie kary w wysokości 50 złotych za każdy start – bez względu 

na przyczynę. Uregulowanie tej należności do WOZP warunkuje 

dopuszczenie Klubu do kolejnych imprez organizowanych przez 

Związek. 

 

8. Regulamin startów. 

Zawody będą rozegrane wg zasad generalnych PZP. 

 

 

9. Nagrody. 

Zawodniczki i zawodnicy zostaną nagrodzeni medalami oraz dyplomami 

za zajęcie trzech pierwszych miejsc w poszczególnych konkurencjach i w 

kategoriach wiekowych w wyścigach indywidualnych, a trzy najlepsze 

zespoły sztafetowe zostaną nagodzone dyplomami w poszczególnych 

kategoriach wiekowych. 

 

 

 

 

10. Program zawodów. 

 

Blok I 08.06.2018 (piątek) 
rozgrzewka godz. 9.30 

zawody godz. 10.00 
Dziewczęta Chłopcy 

1 100 m st. motylkowym 12 lat 2 100 m st. motylkowym 12 lat 
3 50 m st. motylkowym 11 lat 4 50 m st. motylkowym 11 lat 

5 50 m st. dowolnym 10 lat 6 50 m st. dowolnym 10 lat 
7 100 m st. klasycznym 12 lat 8 100 m st. klasycznym 12 lat 

9 100 m st. grzbietowym 11 lat 10 100 m st. grzbietowym 11 lat 

11 50 m st. klasycznym 10 lat 12 50 m st. klasycznym 10 lat 
13 200 m st. grzbietowym 12 lat 14 200 m st. grzbietowym 12 lat 

15 200 m st. dowolnym 11 lat 16 200 m st. dowolnym 11 lat 
17 400 m st. dowolnym 12 lat 18 400 m st. dowolnym 12 lat 

19 4 x 50 m st. zmiennym 11 lat 20 4 x 50 m st. zmiennym 11 lat 

21 4 x 50 metrów st. dowolnym 12 lat (bez względu na płeć) 



Blok II 09.06.2018 (sobota) 
rozgrzewka godz. 9.00 

zawody godz. 9.30 

22 100 m st. dowolnym 12 lat 23 100 m st. dowolnym 12 lat 

24 100 m st. klasycznym 11 lat 25 100 m st. klasycznym 11 lat 
26 50 m st. grzbietowym 10 lat 27 50 m st. grzbietowym 10 lat 

28 200 m st. klasycznym 12 lat 29 200 m st. klasycznym 12 lat 
30 100 m st. dowolnym 11 lat 31 100 m st. dowolnym 11 lat 

32 100 m st. zmiennym 10 lat 33 100 m st. zmiennym 10 lat 
34 100 m st. grzbietowym 12 lat 35 100 m st. grzbietowym 12 lat 

36 200 m st. zmiennym 11 lat 37 200 m st. zmiennym 11 lat 

38 200 m st. zmiennym 12 lat 39 200 m st. zmiennym 12 lat 
40 4 x 50 m st. dowolnym 11 lat 41 4 x 50 m st. dowolnym 11 lat 

42 4 x 50 metrów st. zmiennym 12 lat (bez względu na płeć) 

 

 

Biuro zawodów czynne będzie w godzinach: 

08.06.2018   8.30  - 11.30 

09.06.2018   8.30  – 11.30 

 

11. Punktacja. 

Wg regulaminów imprez PZP 

 

12. Postanowienia końcowe. 

12.1 Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją 

postanowień niniejszego komunikatu oraz Regulaminu zawodów PZP. 

12.2 W trakcie trwania Mistrzostw zawodnicy w czasie rozgrzewki oraz 

zawodów mogą korzystać tylko z basenu przeznaczonego do 

rozegrania zawodów. Zawodnicy, którzy nie zastosują się do tych 

zaleceń zostaną skreśleni z listy startowej zawodów. 

12.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione 

na terenie obiektu. 

12.4 W sprawach spornych decyduje Naczelnik zawodów, Włodzimierz 

Wiatr (601 414 992). 

 



 

 


