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Wiosenne Wielkopolskie Rozgrywki Pływackie 

w kategorii 8/9/10 – latków. 

 

 
1. Terminy i miejsce: 

20.05.2022, Poznań, Termy Maltańskie ul. Termalna 1. 
Rozgrzewka: 9.30 
Rozpoczęcie zawodów: 10.15 
 

2. Organizator: 
Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki. 
 

3. Naczelnik zawodów : 
Andrzej Olszewski. Mail andrzej.olszewski@termymaltanskie.com.pl 
 

4. Uczestnictwo: 
W zawodach mają prawo uczestniczyć zawodnicy zgłoszeni przez Klub lub Szkołę 
urodzeni w roku 2012/ 2013/ 2014, każdy zawodnik ma prawo do startu w dowolnej 
liczbie konkurencji 
 

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

6. Program Zawodów: 
 

1/2 100 m stylem zmiennym dz/chł (2012,2013) 
3/4 25 m stylem grzbietowym dz/chł (2014) 
5/6 50 m stylem motylkowym dz/chł (2012/2013) 
7/8 25 m stylem dowolnym dz/chł (2014) 

9/10 50 m stylem klasycznym dz/chł (2012/2013) 
11/12 50 m stylem grzbietowym dz/chł (2012/2013/2014) 
13/14 50 m stylem dowolnym dz/chł (2012/2013) 
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15 Sztafeta mixed 4x25 m stylem dowolnym (roczniki 
2014) 

16 Sztafeta mixed  4x50 m stylem zmiennym  
(2012/2013) 

 
7. Nagrody:  

Medale i dyplomy dla 3 najlepszych zawodniczek i zawodników w każdej konkurencji i 
kategorii wiekowej w konkurencjach indywidualnych. Dyplomy dla sztafet. 
 

8. 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 17.05.2022, PKO BP I OM Poznań 98 1020 
4027 0000 1202 0031 1878 z dopiskiem „opłata startowa WWRP młodsi, klub, ilość 
startów”. Prosimy o wpłatę z konta klubowego, dowód wpłaty należy przedstawić w 
biurze zawodów. Nie będzie możliwości wpłat opłaty startowej w biurze zawodów.  
 

9. Zgłoszenia: 
Zawody odbędą się zgodnie z przepisami PZP i Fina.  

1) Zgłoszenia klubowe poprzez platformę SEL w nieprzekraczalnym terminie do 
17.05.2022 do godziny 22,00. zawodnika w każdej konkurencji. (tabela stanowi 
załącznik nr 4 do komunikatu) 

2) Zgłoszenia klubowe w formie elektronicznej z programu Entryr – Splash. 
Wygenerowany plik Lenex należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 
17.05.2022 do godziny 22,00 na adres  michal.derewecki@gmail.com  Zgłoszenie 
do pobrania na stronie livetiming. który dostępny będzie na stronie 
www.livetiming.pl, w zakładce zawody okręgowe,  

. 
 

10. Postanowienia końcowe: 
W sprawach nieokreślonych tym komunikatem decyzje podejmuje Organizator, 
kontakt organizacyjny: biuro@wozp.poznan.pl. 
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