
 

 

 

 

 

KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY 

 

 
 

1. TERMIN  ZAWODÓW: 

I  BLOK: 14  czerwiec – rozgrzewka  8:30, zawody  9:30 

II  BLOK: 15  czerwiec – rozgrzewka  8:30, zawody  9:30 

 

2. MIEJSCE  ZAWODÓW : 

Pływalnia CRS Bielany, Warszawa ul. Lindego 20 

 

3. INFORMACJE  TECHNICZNE : 
Pływalnia  25m. 6 torów , temp. wody 27 st. C, pomiar  czasu elektroniczny , zawody  rozgrywane są zgodnie z 

przepisami FINA i PZP 

Zawody  rozgrywane są seriami na czas od najsłabszej do najmocniejszej 

 

 

4. ORGANIZATOR: 

Warszawsko Mazowiecki Okręgowy Związek Pływacki 

 



 

 

5. KIEROWNICTWO  ZAWODÓW : 

Komisja Sędziowska, Komisja Odwoławcza, Naczelnik Zawodów: Sławomir Grabiec 

 

6. ZASADY FINANSOWANIA: 
• Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy, 

• Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny, 

• Opłata startowa wynosi 15zł od każdego zgłoszonego startu  zawodnika, 

• Ewentualne skreślenia, bez ponoszenia opłaty startowej możliwe do 13.06.2018(środa) do godz. 14:00. 

 

    

7.  ZASADY UCZESTNICTWA: 
  ●     W zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy biorący udział w I rundzie Drużynowych Mistrzostw     

         Młodzików rozgrywanych w marcu 2018 roku. Zawodnicy niespełniający tego warunku będą dopuszczeni do    

         startu w zawodach za zgodą Komisji Pływania PZP; 

• W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy urodzeni w 2006 roku, 

• Każdy zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych oraz w sztafecie w każdym bloku 

zawodów, 

• Wszyscy zgłoszeni zawodnicy muszą być zarejestrowani w PZP i posiadać aktualne licencje 

zawodnicze, 

• Wszyscy zgłoszeni zawodnicy zobowiązani są do posiadania badań lekarskich, za ich posiadanie 

odpowiedzialni są trenerzy lub opiekunowie ekip, 

• Każdy klub może wystawić więcej niż jedną drużynę, 

• Drużyna w pełnym składzie liczy minimum 4 osoby bez względu na płeć a zespół sztafetowy formowany jest 

w dowolnej konfiguracji zawodników i zawodniczek, 

• Dopuszcza się do startu drużyny o niepełnym składzie, ale nie będą one klasyfikowane w zestawieniu 

ogólnopolskim. 

 

8. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW: 
• Zaproszenie do pobrania ze strony: www.wmozp.pl i www.megatiming.pl, 

• Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia (DD/MM/RRRR), nazwę 

klubu, numer licencji PZP, konkurencję wraz z najlepszym wynikiem zawodnika na danym dystansie na tej 

samej długości pływalni uzyskanym nie wcześniej niż w roku kalendarzowym poprzedzającym imprezę, 

• Zgłoszenia prosimy kierować na adres: zawody@wmozp.pl, 

• Termin zgłoszeń: 11.06.2018r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. WYNIKI: 
• publikowane będą na stronach: www.wmozp.pl i www.megatiming.pl. 

 

 

http://www.wmozp.pl/
http://www.megatiming.pl/
mailto:zawody@wmozp.pl
http://www.wmozp.pl/
http://www.megatiming.pl/


 

 

10.PROGRAMZAWODÓW:
 

I Blok: 

1.100mst.motylkowym dziewcząt 

2.100mst.motylkowym chłopców 

3.100mst.klasycznym dziewcząt 

4.100mst.klasycznym chłopców 

5.200mst.grzbietowym dziewcząt 

6.200mst.grzbietowym chłopców 

7.400mst.dowolnym dziewcząt 

8.400mst.dowolnym chłopców 

9.4x50m stylem dowolnym        /bez względu na płeć 

 

II Blok: 

11.100mst.dowolnym dziewcząt 

12.100mst.dowolnymchłopców 

13.200mst. klasycznym dziewcząt 

14.200mst. klasycznym chłopców 

15.100mst.grzbietowym dziewcząt 

16.100mst.grzbietowym chłopców 

17.200mst.zmiennym dziewcząt 

18.200mst.zmiennym chłopców 

19.4x50m stylem zmiennym 

 

11. NAGRODY 
• Medale dla trzech i dyplomy dla 6 najlepszych zawodników i zawodniczek. Dekoracje odbywać się będą z 

poślizgiem jednej konkurencji. 

 

12.PUNKTACJA: 
• Do klasyfikacji drużynowej klubu liczone są dwa najlepsze wyniki dwóch zawodników i dwóch 

zawodniczek w każdej konkurencji indywidualnej oraz dwa najlepsze wyniki zespołów sztafetowych 

(wg punktacji FINA). 

 

13.POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
• W sprawach nie objętych komunikatem lub Regulaminem Imprez PZP decyduje naczelnik i sędzia 

główny zawodów. 

• Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu oraz 

Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Młodzików12 lat. 

• Obowiązek ubezpieczenia zawodników spoczywa na klubach. Organizator dodatkowo nie ubezpiecza 

uczestników zawodów. 

 

 

 


