
                                                                            

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY DRUZYNOWEGO WIELOBOJU PLYWACKIEGO DZIECI 10 i 11 LAT  

STRZELCE OPOLSKIE 26 maja 2018 pod patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich 

1. Termin i miejsce zawodów:   

• 26.05.2018 – sobota 

•  Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” w Strzelcach Opolskich 

2. Kierownictwo zawodów: 

• Komisję sędziowską wyznaczy Kolegium Sędziów OOZP. 

• Sędziego Głównego zawodów wyznaczy PZP  

• Naczelnikiem zawodów będzie Izabela Wawak 

3. Informacje techniczne:   

• Pływalnia 25 m, 6 torów, temperatura wody 27°C.   

• Pomiar elektroniczny (półautomat) i ręczny. 

•  Zawody rozgrywane seriami na czas.   

• Zawodnicy z obu roczników nie będą rozstawieni w osobnych seriach, klasyfikacja będzie prowadzona oddzielnie 

dla rocznika 2008, 2007.  

4. Organizator zawodów:  

• Polski Związek Pływacki 

• UKS „Kronos” Strzelce Opolskie 

• PSP 2 w Strzelcach Opolskich 

• CRWiS w Strzelcach Opolskich 

 5. Zasady uczestnictwa:   

• Według zasad generalnych - regulamin imprez centralnych PZP. 

• Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP. 

• W zawodach mają prawo startu zawodnicy z rocznika 2007 i 2008. 

• Każdy zawodnik musi posiadać aktualne badania lekarskie oraz status AKTYWNY w Systemie Ewidencji Licencji 

PZP a także być  zarejestrowani w systemie SEL.  

• Zawodnicy 11 letni startują obowiązkowo w 2 konkurencjach indywidualnych  i  1 sztafecie  

w każdym bloku zawodów. 

• Zawodnicy 10 letni startują we wszystkich konkurencjach.   

 

 



 6. Program zawodów: 

I  BLOK ZAWODÓW 

                                           9.00 rozgrzewka                                                10.00 rozpoczęcie I blok zawodów 

 Dziewczęta  Chłopcy 

1. 50 m stylem motylkowy 11 lat 2. 50 m stylem motylkowy 11 lat 

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

5. 100 m stylem grzbietowym 11 lat 6. 100 m stylem grzbietowym 11 lat 

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

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

11. 4x50 m stylem zmiennym 11 lat 12. 4x50 m stylem zmiennym 11 lat 

II BLOK ZAWODÓW 

                                           14.30 rozgrzewka                                                15.00 rozpoczęcie II blok zawodów 

 Dziewczęta  Chłopcy 

13. 100 m stylem klasycznym 11 lat 14. 100 m stylem klasycznym 11 lat 

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

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

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

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

23.  4x50m stylem dowolnym 11 lat 24.  4x50m stylem dowolnym 11 lat 

7. Zgłoszenie do zawodów:  

• Zgłoszenie w formie pliku lxf używając Edytora Zgłoszeń, do pobrania ze strony  www.megatiming.pl z datą 

urodzenia zawodnika (dzień, miesiąc, rok) i nr licencji/kodowym należy przesłać na adres Witold Koszil 

zawodyoozp@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 22maja 2018 r. 

• Lista zgłoszonych zawodników obowiązująca do wniesienia opłaty startowej opublikowana zostanie w terminie 

24 godzin przed odprawą techniczną. (Zasady generalne 7.10.)  

• Po opublikowaniu w Internecie listy zgłoszonych zawodników, skreślenia mogą być dokonane tylko w terminie 

do 48 godzin przed wyznaczoną godziną odprawy technicznej (24 maja godz. 9.30). Istnieje konieczność 

posiadania pisemnego potwierdzenia przyjęcia takiego wykreślenia, ( e-mail z potwierdzeniem przyjęcia wniosku 

wystawionego przez osobę wyznaczoną przez organizatora zawodów do obsługi komputerowej).  (Zasady 

generalne 7.11.)  

•  Zmiany dotyczyć mogą:  

- wycofania zawodnika z konkurencji  

- wpisania na miejsce wycofanego zawodnika w tej samej konkurencji innego reprezentanta tego samego klubu  

- nie zgłoszenie się na start powoduje nałożenie na klub kary porządkowej zgodnie z regulaminem PZP – bez       

względu na przyczynę . 

8. Zasady finansowania:  

• Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.   

• Uczestnicy przyjadą na własny koszt.   

• Opłata startowa wynosi 20 zł od osobo startu   

• Opłata za komunikat 20,00 zł i jest obowiązkowa dla klubów biorących udział. 

 9. Punktacja (dotyczy punktacji ogólnopolskiej):  

• Według zasad generalnych, obowiązuje regulamin PZP. 



•  Prowadzona jest ogólnopolska punktacja drużynowa oraz oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Punktacja 

ogólnopolska będzie opublikowana po zakończeniu zawodów we wszystkich OZP.   

• Opublikowany będzie również ogólnopolski indywidualny ranking  wielobojowy oddzielnie dla każdej 

kategorii wiekowej i z podziałem na dziewczęta i chłopców wyłącznie dla zawodników startujących w 4 

konkurencjach indywidualnych – suma punktów w FINA uzyskanych we wszystkich 4 startach.  

•  Prowadzona będzie ogólnopolska punktacja drużynowa łączna oraz oddzielnie  dla dziewcząt i chłopców w 

każdym roczniku.   

• Do klasyfikacji drużynowej Klubu liczone są: 3 najlepsze wyniki w każdej  konkurencji indywidualnej 

dziewcząt i chłopców   

• Stosowana jest punktacja FINA obowiązująca w danym roku.  

 

9.1 Punktacja 11 latków  

• Punktują tylko zawodnicy, którzy wystartują w 4 konkurencjach indywidualnych. Prowadzony będzie 

indywidualny ranking ogólnopolski, oddzielnie dla każdej konkurencji, wyłącznie dla zawodników startujących 

w 4 konkurencjach indywidualnych oraz ranking sztafet – jako podstawa utworzenia klasyfikacji drużynowej  

9.2 Do klasyfikacji drużynowej klubu liczone są 3 najlepsze wyniki w każdej konkurencji indywidualnej dziewcząt 

i chłopców 

 9.3 Punktacja 10 latków  

• Punktują tylko zawodnicy, którzy wystartują we wszystkich konkurencjach indywidualnych. 

Prowadzony będzie indywidualny ranking ogólnopolskie oddzielnie dla każdej konkurencji, wyłącznie dla 

zawodników startujących w 4 konkurencjach indywidualnych – jako podstawa utworzenia klasyfikacji 

drużynowej.   

• Do klasyfikacji drużynowej klubu liczone są 3 najlepsze wyniki w każdej  konkurencji indywidualnej 

dziewcząt i chłopców.  

10. Nagrody:  

• W każdej konkurencji za miejsca 1-3 dyplomy osobno dla 10 i 11 latków.  

11. Wyżywienie  

• Organizator zapewnia obiad w dniu zawodów. Koszt obiadu z napojem 15 zł. Obiady wydawane będą w 

restauracji w Hotelu Leśnym. W sprawie zamówienia na obiady proszę kontaktować się z Izabelą Wawak 

e-mail; kronos.strzelceopolskie@gmail.com , do dnia 22 maja 2018. Należność płatna gotówką na miejscu. 

 12. Postanowienia końcowe:  

• Odprawa techniczna odbędzie się 26.05.2018 roku o godz.9.30  

•  Kierownicy zobowiązani są posiadać wymagane od zawodników dokumenty (badania lekarskie, potwierdzenie 

SEL).  Pielęgniarka pełni dyżur w czasie zawodów i rozgrzewki. 

 13. Wyniki zawodów będą publikowane na bieżąco, po zakończeniu każdej konkurencji na stronie internetowej 

www.megatiming.pl   

ZAPRASZAMY DO STRZELEC OPOLSKICH! 


