
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 OGÓLNOPOLSKIE DRUŻYNOWE ZAWODY PŁYWACKIE  

DZIECI  10 – 11 lat 

 
1. Termin zawodów:  
 
31.05.- 01.06.2021 r. (poniedziałek, wtorek) 

 
2. Miejsce zawodów:  

 
Basen Olimpijski Floating Arena , ul. Wąska 16 Szczecin.  

 
3. Informacje techniczne:  
 

Pływalnia 25m, 10 torów; 
Pomiar elektroniczny; 
Basen rozgrzewkowy; 
Zawody rozgrywane seriami na czas.  

 
4. Organizator zawodów:  
 

Polski Związek Pływacki, 
Zachodniopomorski Okręgowy Związek Pływacki, 
Miejski Klub Pływacki w Szczecinie.  

 
5. Kierownictwo:  

 
Naczelnik zawodów - Józef Psujek tel. 601 953 603 

 
6. Zasady finansowania:  
 

Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy;  
Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt;  
Opłata startowa wynosi 35 zł od zawodnika.  

Opłata startowa płatna przed zawodami przelewem na konto Klubu  

81 1050 1559 1000 0022  2781  3314 

Kara za nieusprawiedliwioną absencję zawodnika na starcie wynosi 10 zł 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
7. Zasady uczestnictwa:  
 

• W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy w wieku 10 i 11 lat zgłoszeni w terminie 

wyznaczonym w komunikacie organizacyjnym. 

• Zawodnicy 11 letni startują w dwóch konkurencjach indywidualnych i jednej 

sztafecie w każdym bloku zawodów a zawodnicy 10 letni we wszystkich 

konkurencjach. 

• Zawodnik może wystartować tylko w jednych zawodach. 

• Wszyscy zgłoszeni zawodnicy muszą być zarejestrowani w PZP, posiadać aktualne 

licencje zawodnicze i badania lekarskie. 

• Zawody przeprowadzone seriami na czas od najwolniejszej do najszybszej. 

Rozstawienia serii wszystkich konkurencji dokonuje organizator wykonawczy na 

podstawie zweryfikowanych czasów zgłoszeń. 

• Prowadzony będzie indywidualny ranking ogólnopolski, oddzielnie dla każdej 

konkurencji oraz ranking sztafet. Rankingi te nie będą publikowane a posłużą tylko 

do utworzenia ogólnopolskiej klasyfikacji drużynowej. 

• Do klasyfikacji drużynowej wśród zawodników 11 letnich liczone będą trzy 

najlepsze wyniki w każdej konkurencji indywidualnej dziewcząt i chłopców oraz 

dwa najlepsze wyniki zespołów sztafetowych (jednej sztafety chłopców i jednej 

sztafety dziewcząt). Do klasyfikacji drużynowej wśród zawodników 10 letnich 

liczone będą trzy najlepsze wyniki w każdej konkurencji indywidualnej dziewcząt i 

chłopców. 

•  

8. Zgłoszenia do zawodów:  
 

• Zgłoszenia do zawodów dokonywane są za pośrednictwem systemu SEL przez osobę 

uprawnioną - Administratora Klubu, w terminie do 24.05.2021 r.  

 
9. Regulamin startów i punktacji:  

 

Zawody rozgrywane będą wg regulaminu PZP.  

 

10. Nagrody:  

 

W każdej konkurencji za 3 pierwsze miejsca medale i dyplomy.  

 

 

 

 

 

 

 

 



11.Program zawodów:  

 

I blok zawodów (31.05.202021 r.) 

11:00 – rozgrzewka; 12:00 – rozpoczęcie zawodów 

Dziewczęta Chłopcy 

1. 50m st. motylkowym 11 lat 2. 50m st. motylkowym 11 lat 

3. 50m st. dowolnym 10 lat 4. 50m st. dowolnym 10 lat 

5. 100m st. grzbietowym 11lat 6. 100m st. grzbietowym11lat 

7. 50m st. klasycznym 10 lat 8. 50m st. klasycznym 10 lat 

9. 200m st. dowolnym 11 lat 10. 200m st. dowolnym 11 lat 

11. 4x50m st. zmiennym 11 lat 12. 4x50m st. zmiennym 11 lat 

II blok zawodów (01.06.2021 r.) 

10:00 – rozgrzewka; 11:00 – rozpoczęcie zawodów 

Dziewczęta Chłopcy 

13. 100m st.klasycznym11lat 14. 100m st.klasycznym11lat 

15. 50m st. grzbietowym 10 lat 16. 50m st. grzbietowym 10 lat 

17. 100m st. dowolnym 11 lat 18. 100m st. dowolnym 11 lat 

19. 100m st. zmiennym 10 lat 20. 100m st. zmiennym 10 lat 

21. 200m st. zmiennym 11 lat 22. 200m st. zmiennym 11 lat 

23. 4x50 m st. dowolnym 11 lat 24. 4x50 m st. dowolnym 11 lat 

 
 

12. Postanowienia końcowe  

 

• Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 

komunikatu organizacyjnego oraz Regulaminu zawodów Polskiego Związku 

Pływackiego. 

• UWAGA!!! 

Zgłaszając się do zawodów opiekun zawodnika oświadcza, że nie ma on żadnych 

przeciwskazań zdrowotnych do brania udziału w zawodach pływackich – 

zobowiązany jest również dostarczyć podpisane oświadczenie w związku z 

pandemią wirusa COVID – 19 

(załącznik do komunikatu). 

• Zawody będą rozgrywane bez udziału publiczności. 

  
 


