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Jesienne Wielkopolskie Rozgrywki Pływackie 

w kategorii 8-9-10 – latków. 
 

1. Terminy i miejsce 
 
22.10.2021, Poznań, Termy Maltańskie ul. Termalna 1. 
Rozgrzewka: 8.00 
Rozpoczęcie zawodów: 8.30 
 

2. Organizator 
 
Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki 
 

3. Uczestnictwo 
 
W zawodach mają prawo uczestniczyć zawodnicy, zgłoszeni przez Klub lub Szkołę 
urodzeni w roku 2011, 2012, 2013. Każdy zawodnik ma prawo do startu w dowolnej 
liczbie konkurencji. 
 

4. Warunki techniczne 
 
Basen 25 metrów, 10-torowy, pomiar czasu elektroniczny 
 

5. Program Zawodów 
 

15 100 m stylem zmiennym dziewcząt 
(roczniki 2011,2012) 

16 100 m stylem zmiennym chłopców (roczniki 
2011,2012) 

17 25 m stylem grzbietowym dziewcząt 
(2013) 

18 25 m stylem grzbietowym chłopców (2013) 

19 50 m stylem motylkowym dziewcząt 
(roczniki 2011/2012) 

20 50 m stylem motylkowym chłopców (roczniki 
2011/2012) 

21 25 m stylem dowolnym dziewcząt 
(rocznik 2013) 

22 25 m stylem dowolnym chłopców (rocznik 
2013) 
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23 50 m stylem klasycznym dziewcząt 
(roczniki 2011,2012) 

24 50 m stylem klasycznym chłopców (roczniki 
2011,2012) 

25 50 m stylem grzbietowym dziewcząt 
(roczniki 2011,2012,2013) 

26 50 m stylem grzbietowym chłopców (roczniki 
2011,2012,2013) 

27 50 m stylem dowolnym chłopców 
(roczniki 2011,2012) 

28 50 m stylem dowolnym chłopców (roczniki 
2011,2012) 

 
6. Nagrody 

  
Medale i dyplomy dla 3 najlepszych zawodniczek i zawodników w każdej konkurencji i 
kategorii wiekowej w konkurencjach indywidualnych do odbioru na miejscu.  
Podczas zawodów organizator i komisja sędziowska nagrodzą klub i trenera którzy 
wyróżnią się  najciekawszym/najlepszym dopingiem. 
 

7. Opłata startowa wynosi 
 
Indywidualnie 20 złotych od zgłoszonego startu, każdy zawodnik ma prawo startu w 
dowolnej liczbie  konkurencji.  Wpłaty opłaty startowej należy dokonać na konto 
WOZP do dnia 19.10.2021, PKO BP I OM Poznań 98 1020 4027 0000 1202 0031 1878 
z dopiskiem „opłata startowa JWRP młodsi, klub, ilość startów”. Prosimy o wpłatę z 
konta klubowego, dowód wpłaty należy przedstawić w biurze zawodów.  
 

8. Zgłoszenia 
 
Zawody odbędą się zgodnie z przepisami PZP i Fina, zgłoszenia wg zasad generalnych 
do dnia 20.10.2021 w pliku lxf, który dostępny będzie na stronie www.livetiming.pl, w 
zakładce zawody okręgowe, na adres mailowy michal.derewecki@gmail.com. 
 

9. Dokumenty 
 
Każdy trener jest zobowiązany posiadać oświadczenia „covid zawodnika” wszystkich 
swoich zawodników oraz pozostawić w biurze zawodów deklarację covid klubu. Oba 
dokumenty w załącznikach 
 

10. Podsumowanie rywalizacji Wiosna/Jesień 

Po zakończeniu rywalizacji nastąpi podsumowanie całego cyklu Wiosennych i 
Jesiennych Wielkopolskich Rozgrywek Pływackich. Aby zostać sklasyfikowanym należy 
zdobyć punkty w tych samych konkurencjach w obu edycjach (Wiosna-Jesień). 
Nagradzane zostaną wszystkie style pływacie. Pierwsi trzej zawodnicy w każdej 
kategorii wiekowej oraz w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymają dyplom i upominek.  

Trzech trenerów których kluby zdobędą najwięcej punktów za wszystkie starty w 
łącznej klasyfikacji zawodów Wiosennych i Jesiennych otrzyma upominki. 
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11. Biuro czynne od godziny 7:30-9:00 
 

12. Postanowienia końcowe 
 
W sprawach nieokreślonych tym komunikatem decyzje podejmuje Organizator, oraz 
Sędzia Główny. 
Kontakt organizacyjny: biuro@wozp.poznan.pl. 
 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy   

 

 


