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Bydgoszcz, 02.05.2022

KOMUNIKAT

DRUŻYNOWEGO WIELOBOJU PŁYWACKIEGO
 DZIECI  10-11 LAT

ORAZ

MIĘDZYWOJEWÓDZKICH DRUŻYNOWYCH 
MISTRZOSTW MŁODZIKÓW 12 LAT

II runda

1. Organizator:
Kujawsko – Pomorski Okręgowy Związek Pływacki 
Międzyszkolny Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 63 w Bydgoszczy
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 kontakt z trenerami pod nr tel. 795-081-287, lub 503032418
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2. Termin i miejsce zawodów:
Zawody odbędą się 14-15.06.2022 w Bydgoszczy na krytej pływalni „Bryza” przy

SP 63, ul. S. Goszczyńskiego 3.
3. Kierownictwo zawodów i komisja sędziowska:
Komisję sędziowską wyznaczy Kolegium Sędziów K- PZP.
Naczelnikiem zawodów jest Maciej Maćkowski tel.: 795-081-287

4. Program zawodów:
14-15.06.2022 (wtorek i środa)                      godz. 8:00 rozgrzewka przed I i II

blokiem
godz. 9:00 oficjalne rozpoczęcie zawodów

I blok  14.06.2022
Dziewczęta Chłopcy

1 50 m st. motylkowym 11 lat 2 50 m st. motylkowym 11 lat
3 100 m st. motylkowym 12 lat 4 100 m st. motylkowym 12 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 
11 200 m st. grzbietowym 12 lat 12 200 m st. grzbietowym 12 lat
13 50 m st. klasycznym 10 lat 14 50 m st. klasycznym 10 lat
15 400 m st. dowolnym 12 lat 16 400 m st. dowolnym 12 lat
17 200 m st. dowolnym 11 lat 18 200 m st. dowolnym 11 lat
19 4x50 m st. zmiennym wszystkie (bez względu na płeć) – 12 lat
20 4x50m st. zmiennym 11 lat 21 4x50m st. zmiennym 11 lat

II blok  15.06.2022
22 100 m st. klasycznym 11 lat 23 100 m st. klasycznym 11 lat
24 100m st. dowolnym 12 lat 25 100m st. dowolnym 12 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. grzbietowym 12 lat 33 100 m st. grzbietowym 12 lat
34 100 m st. zmiennym 10 lat 35 100 m st. zmiennym 10 lat
36 200 m st. zmiennym 12 lat 37 200 m st. zmiennym 12 lat
38 200 m st. zmiennym 11 lat 39 200 m st. zmiennym 11 lat
40 4x50 m st. dowolnym wszyskie (bez względu na płeć) – 12 lat
41 4x50m st. dowolnym 11 lat 42 4x50m st. dowolnym 11 lat
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5. Uczestnictwo:

– W zawodach mają prawo startu zawodnicy 10, 11 i 12 letni

– Posiadający aktualne badania lekarskie oraz  status AKTYWNY w Systemie
Ewidencji Licencji PZP 

– Zgłoszeni do zawodów przez klub.

– Zawodnicy  z  klubów  spoza  okręgu  Województwa  Kujawsko-pomorskiego,
mogą wziąć udział wyłącznie po akceptacji zgłoszenia ze strony organizatora

6. Przepisy techniczne.

– Zawody  przeprowadzane  są  seriami  na  czas,  na  pływalni  25-metrowej,  6-
torowej

– Zawodnicy  11  i  12-letni  startują  w  2  konkurencjach  ind.  i  1  sztafecie  w
każdym bloku zawodów.

– Zawodnicy 10-letni  startują w 4-ch konkurencjach indywidualnych dla nich
przewidzianych

– Pomiar czasu elektroniczny.

– Zawodnicy zostaną rozstawieni na podstawie zgłoszonych czasów uzyskanych
w oficjalnych zawodach w ostatnich 15 miesiącach, pobranymi automatycznie
ze swimmrankigu, na 2 dwa dni przed zawodami.

 Odprawa techniczna 14.06.2022 o godz. 8.00 w salce na parterze pływalni
 Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZP i FINA
 Prawo startu (dotyczy 12 latków) mają zawodnicy uczestniczący w 

Ogólnopolskim Sprawdzianie Wytrzymałości i Wszechstronności dla 11-
latków rozegranym w listopadzie poprzedniego roku.

7. Zgłoszenia do zawodów:
– Zgłoszenia zawodników należy dokonać  za pośrednictwem SEL w terminie 

nieprzekraczającym dnia 10.06.2022. Wykreślenia do 11.06.2022 
bezpośrednio u organizatora, na adres mailowy: mkssp63@gmail.com

– Kluby zostaną rozliczone finansowo na podstawie ilości zgłoszonych 
zawodników po upływie terminu wykreśleń.

– Nie ma możliwości zgłoszenia zawodnika bezpośrednio u organizatora.

8. Nagrody:
– Zwycięzcy poszczególnych konkurencji i kategorii wiekowej otrzymają 

medale za 3 pierwsze miejsca.
– Najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik otrzyma statuetkę (będzie 

decydowała suma punktów wielobojowych za 2 starty indywidualne).
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– Trzy najlepsze drużyny w każdej kategorii wiekowej, w klasyfikacji 

drużynowej otrzymają puchary. Punktacja drużynowa wg regulaminu PZP na 
zawody 10, 11 i 12 latków. Na wynik drużyny 12 latków składają się wyniki z 
I i II rundy. (klasyfikowane będą wyłącznie kluby z województwa Kujawsko-
pomorskiego.)

9. Zasady finansowania.
- Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy,
- Koszty uczestnictwa pokrywają kluby.
- Opłata startowa (zgodnie z taryfikatore PZP dotyczącego imprez centralnych)
wynosi 20,00 zł od każdego zgłoszonego startu indywidualnego zawodnika i 
każdą zgłoszoną sztafetę.
- Wpłaty należy dokonać do dnia 10.06.2022 na konto Międzyszkolnego Klubu
Sportowego przy SP63 w Bydgoszczy: 19 8179 0009 0023 8285 2000 0030, 
lub w dzień zawodów, w gotówce.

10. Otrzymują:
– Kujawsko – Pomorski Okręgowy Związek Pływacki
– Oficjalny  komunikat,  listy  startowe  i  wyniki  zamieszczone  będą  na

stronie www.livetiming.pl
– Kolegium Sędziów K-PZP.

11. Pozostałe regulacje prawne.
1. Podczas zawodów uczestników obowiązuje regulamin pływalni.
2. Zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację przez prawnych opiekunów 

uczestników zawodów oraz trenerów postanowień zawartych w niniejszym 
komunikacie oraz wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć, 
filmów oraz wywiadów z ich wizerunkiem na potrzeby zawodów, jak i 
organizatora, w tym zamieszczanie wyników z danymi osobowymi 
uczestników zawodów na stronie internetowej www.megatiming.pl oraz 
www.mkssp63.pl, a także portalach społecznościowych, prasie, radiu i 
telewizji.

3. Zgłoszenie do zawodów oznacza wyrażenie zgody przez prawnych opiekunów 
uczestników zawodów oraz trenerów na przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2153, 2281, z późniejszymi zamianami) w 
celach promocyjnych zawodów oraz organizatora.

4. Przyjmuje się, że zgłoszenie zawodnika do zawodów jest równoznaczne z 
akceptacją postanowień niniejszego komunikatu.

Serdecznie zapraszamy do Bydgoszczy
85-134 Bydgoszcz, ul. S. Goszczyńskiego 3;   

 e-mail: mkssp63@gmail.com          www.mkssp63.pl;  
 kontakt z trenerami pod nr tel. 795-081-287, lub 503032418

http://www.livetiming.pl/
http://www.mkssp63.pl/
mailto:mkssp63@gmail.com
http://www.mkssp63.pl/
http://www.megatiming.pl/

