
         
 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 MIĘDZYWOJEWÓDZKICH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW  

MŁODZIKÓW 12 LAT – II RUNDA 

 
1. Termin zawodów:  
 

14-15.06.2022 r. ( wtorek, środa)  
 
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:  
 

Zachodniopomorski Okręgowy Związek Pływacki;  
Miejski Klub Pływacki w Szczecinie.  

 
5. Kierownictwo:  

 
Naczelnik zawodów – Alicja Jardzioch ( tel. 609 658 412 ) 

 
6. Zasady finansowania:  
 

Koszty organizacyjne pokrywają ̨organizatorzy;  
Uczestnicy przyjeżdżają ̨na własny koszt;  
Opłata startowa wynosi 40 zł od zawodnika, płatna przelewem na konto Klubu. 

 
7. Zasady uczestnictwa:  
 

• W zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy biorący udział w Ogólnopolskim 

Sprawdzianie Wytrzymałości i Wszechstronności dla 11 i 12 latków rozegranym w 

listopadzie 2021 roku. Zawodnicy nie spełniający tego warunku będą dopuszczeni do 

startu w zawodach za zgodą Komisji Pływania PZP;  

• W zawodach mają prawo startu zawodnicy z rocznika 2010;  



         
 

 

• Każdy zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych oraz w 

sztafecie w każdym bloku zawodów;  

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

licencje zawodnicze i badania lekarskie;  

• Prowadzona będzie ogólnopolska klasyfikacja klubowa ;  

• Do klasyfikacji klubowej liczone są: 2 najlepsze wyniki w każdej konkurencji 

indywidualnej dziewcząt i chłopców oraz 2 najlepsze wyniki zespołów sztafetowych 

(SZTAFETY SKŁADAJĄ SIĘ Z DOWOLNYCH ZAWODNIKÓW, BEZ WZGLĘDU NA PŁEĆ, 

MOŻE BYĆ MIESZANA W DOWOLNY SPOSÓB LUB SKŁADAĆ SIĘ Z ZAWODNIKÓW 

JEDNEJ PŁCI). 

 
 
8. Zgłoszenia do zawodów:  
 

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

uprawnioną – Administratora Klubu ; 

• zgłoszeń należy dokonać do dnia 11.06.2022 r. do godz. 24.00; w zawodach mogą 

uczestniczyć w poszczególnych konkurencjach tylko zawodnicy zgłoszeni ww. 

terminie; nie dopuszcza się dodatkowych zgłoszeń – dotyczy to również zgłoszenia 

zawodnika w miejsce innego zawodnika tego samego klubu. 

• Ewentualne skreślenia, bez ponoszenia opłaty startowej możliwe są do 13.06.2022 r. 

do godziny 16:00. 

• Opłaty za zgłoszenia zawodników do zawodów należy dokonywać wyłącznie 

przelewem na konto MKP Szczecin (potwierdzenie przelewu musi być załączone do 

zgłoszenia w SEL). 

 

8. Zasady finansowania:  
 

• Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.  

• Koszty uczestnictwa pokrywają kluby. 

• Opłata startowa wynosi 40 zł od zawodnika, płatne przed zawodami przelewem na 
konto MKP 81 1050 1559 1000 0022 2781 3314 

 
 

 

9. Regulamin startów i punktacji:  

 

Zawody rozgrywane będą wg regulaminu PZP.  

 

 

 



         
 

 

10. Nagrody:  

 

W każdej konkurencji  medale  za miejsca 1-3 i dyplomy za miejsce 1-6, w każdej 
konkurencji. 

  

 

11.Program zawodów:  

 

I blok zawodów (14.06.2022 r. wtorek) 

14:00 – rozgrzewka; 15:00 – rozpoczęcie zawodów 

Dziewczęta Chłopcy 

1. 100m st. motylkowym 2.   100m st. motylkowym 

3. 100m st. klasycznym 4.                     100m st. klasycznym 

5. 200m st. grzbietowym 6.   200m st. grzbietowym 

7. 400m st. dowolnym 8. 400m st. dowolnym 

9. 4 x 50 m st. zm. „wszystkie” (bez względu na płeć)– 12 lat 

II blok zawodów (15.06.2022 r. środa) 

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

Dziewczęta Chłopcy 

10. 100m st. dowolnym 11. 100m st. dowolnym 

12. 200m st. klasycznym 13. 200m st. klasycznym 

14. 100m st. grzbietowym 15. 100m st. grzbietowym 

16. 200m st. zmiennym 17. 200m st. zmiennym 

18. 4 x 50 m st. dow „wszystkie” (bez względu na płeć)– 12 lat 

 

 

 

12.Punktacja:  

 

Do klasyfikacji drużynowej klubu liczone będą dwa najlepsze wyniki dwóch 

zawodników i dwóch zawodniczek w każdej konkurencji indywidualnej, oraz dwa 

najlepsze wyniki zespołów sztafetowych (wg punktacji FINA).  

 

13.Postanowienia końcowe:  

 

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 

komunikatu oraz Regulaminu zawodów PZP.  

 



         
 

 

W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy i 

trenerzy  biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych 

niezbędnych do przeprowadzania zawodów (listy startowe, wyniki SEL, dekoracje). Poprzez 

czynny i bierny udział w imprezie sportowej automatycznie wyraża się zgodę na  publikację i 

udostępnianie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach w 

materiałach fotograficznych i filmowych oraz w celach promocyjnych zawodów. 

W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z 

organizatorami. 

 

Zawody będą rozgrywane bez udziału publiczności . 

 

 

 

 

 

 

 

 


