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Drużynowy Wielobój Pływacki – Dzieci 10-11 lat,  

Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa  

Młodzików 12 lat – 2. Runda 

Pod Patronatem Burmistrza Miasta OPOCZNO Pana Dariusza Kosno 

1. Cel zawodów: 

▪ popularyzacja sportu pływackiego; 

▪ wdrożenie do rywalizacji indywidualnej i zespołowej; 

▪ mobilizacja szkół i klubów do aktywnego szkolenia. 

2. Termin i miejsce zawodów: 

 10.6.2021 (czwartek),  

pływalnia Basen Opoczyńska Fala Biernackiego 4A, Opoczno, 

 Rozgrzewka: kobiety: 8:30 – 8:45; mężczyźni: 8:45 – 9:00, zawody: 9:10, 

 Przerwa miedzy blokami zależeć będzie od długości trwania poszczególnych 

bloków i zostanie ustalona w trakcie zawodów. 

3. Organizator: 

ŁOZP wraz z gospodarzem obiektu, który zabezpiecza osobę na stanowisko 

informatora. 

4. Zgłoszenia i wykreślenia: 

 Zgłoszenia do zawodów dokonywane są za pośrednictwem systemu SEL PZP 

przez osobę uprawnioną – Administratora klubu. 

 Zgłoszeń należy dokonać do dnia 8.6.2021 (wtorek) do godziny 20.00. W 

zawodach mogą uczestniczyć w poszczególnych konkurencjach tylko zawodnicy 

zgłoszeni w ww. terminie. 

 Warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest posiadanie 

statusu AKTYWNY w systemie SEL (do ostatniego dnia zawodów). 

 Warunkiem przyjęcia zgłoszenia klubu jest dołączenie do zgłoszenia skanu lub 

zdjęcia dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty startowej. Opis 

przelewu powinien zawierać: DWP10-MDMM1213lat wraz z nazwą klubu oraz 

liczbą opłaconych startów. 

 Wykreślenia: przed zawodami, bez zwrotu opłaty startowej, 
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 Po zamknięciu zgłoszenia nie dopuszcza się żadnych zmian w zmianie 

zawodników, konkurencji czy dopisywania zawodników do startów 

indywidualnych czy sztafet. 

5. Uczestnictwo: 

 W każdej rundzie zawodnik może wystartować tylko w jednych zawodach. 

 Każdy zawodnik 11-letni i 12 letni startuje w 2 konkurencjach indywidualnych i 

sztafecie w każdym bloku zawodów (zgodnie z §7). 

 Każdy zawodnik 10-letni startuje we wszystkich konkurencjach indywidualnych 

w każdym bloku zawodów (zgodnie z §7). 

 Zawodnicy zgłoszeni przez klub, posiadający aktualne badania lekarskie, za które 

odpowiada trener (opiekun) zawodników. 

6. Opłaty: 

 Opłata startowa od każdego zgłoszonego zawodnika wynosi 60 zł, opłata 

startowa za sztafety – 10 zł. 

 W przypadku posiadania przez kluby zaległości w płatnościach na rzecz ŁOZP, 

zawodnicy tych klubów nie zostaną dopuszczeni do startów. 
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7. Program zawodów: 

 Regulamin i układ konkurencji Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostw 

Młodzików 12 lat II runda zgodny z uchwałą zarządu PZP nr 183/E/2021, 

 Regulamin i układ konkurencji Drużynowego Wieloboju Pływackiego Dzieci 10 i 

11 lat zgodny uchwałą zarządu nr 14/E/2018, 

nr konkurencji dystans styl uczestnictwo 

Blok 1 

1-2 50 m motylkowym   K + M, 11 lat 

3-4 100m motylkowym K + M, 12 lat 

5-6 50 m dowolnym     K + M, 10 lat 

7-8 100m klasycznym K + M, 12 lat 

9-10 100 m grzbietowym   K + M, 11 lat 

11-12 200m grzbietowym K + M, 12 lat 

13-14 50 m klasycznym     K + M, 10 lat 

15-16 200 m dowolnym   K + M, 11 lat 

17-18 400m dowolnym K + M, 12 lat 

18-19 4 x 50 m zmiennym   K + M, 11 lat 

20 4x50m MIX zmiennym Dowolnie (bez względu na płeć) 

Blok 2 

21-22 100m dowolnym K + M, 12 lat 

23-24 100 m klasycznym   K + M, 11 lat 

25-26 200m klasycznym K + M, 12 lat 

27-28 50 m grzbietowym     K + M, 10 lat 

29-31 100m grzbietowym K + M, 12 lat 

31-32 100 m dowolnym   K + M, 11 lat 

33-34 100 m zmiennym     K + M, 10 lat 

35-36 200m zmiennym K + M, 12 lat K + M, 11 lat 

37 4x50m MIX dowolnym Dowolnie (bez względu na płeć) 

38-39 4 x 50 m dowolnym   K + M, 11 lat 
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8. Punktacja: 

 Prowadzony będzie indywidualny ranking ogólnopolski, oddzielnie dla każdego 

rocznika i każdej konkurencji oraz ranking sztafet. Rankingi te nie będą 

publikowane, a posłużą tylko do utworzenia ogólnopolskiej klasyfikacji 

drużynowej. 

 Do klasyfikacji drużynowej klubu 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, czyli może być mieszana w dowolny sposób lub składać się 

z zawodników jednej płci). 

 Wyniki zostaną opublikowane na stronie Komisji Pływania PZP 

(http://porabik.pl/komitet). 

 Stosowana jest punktacja FINA obowiązująca w danym roku. 

9. Przepisy techniczne: 

 basen: 25m, 6 torów, pomiar czasu elektroniczny; 

 według zasad generalnych PZP; 

 zawody przeprowadzone zostaną seriami na czas od najwolniejszej do 

najszybszej. 

10. Nagrody: 

 Wyróżnionych zostanie 10 najlepszych drużyn w ogólnopolskiej klasyfikacji 

łącznej I i II rundy oraz 10 trenerów drużyn w tej klasyfikacji. 

 Medale za miejsca 1-3 K i M w konkurencjach indywidualnych dla każdego 

rocznika oraz dla sztafety. 

 Dyplomy za miejsca 1-6 K i M w konkurencjach indywidualnych dla każdego 

rocznika oraz dla sztafety. 
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