
                                                                                                                                           

                                          
 

KOMUNIKAT II RUNDY LIGI WOJEWÓDZKIEJ 

 DZIECI I MŁODZIKÓW 2021 
 

1.Termin i miejsce: zawody rozegrane zostaną 10 kwietnia na krytej pływalni OSiR w 

Zamościu ul. Zamoyskiego 62 A, o godz. 9.15 

/ rozgrzewka od godz. 8.30/, pływalnia 25m, 5 torów, pomiar ręczny, temp. wody 27°     
2. Organizator: UKS Orka i OSiR Zamość na zlecenie LOZP Lublin         

3.Uczestnictwo:prawo startu mają zawodnicy 10,11 i 12 leni zgodnie z regulaminem ligi i 

aktywni w SEL. 

 
4.Program zawodów:                           

            10-11 lat                                                          12 lat 

1–2.   50 m. st. grzbietowym                         3-4.       50 m st. dowolnym 

5–6.   50 m st. motylkowym                          7-8.       50 m st. grzbietowym 

9–10. 100 m. st. dowolnym                           11-12.    100 m st. motylkowym 

13.     4x 50 m. st. dowolnym MIX                                                                    

14.     4x50 m st. zmiennym MIX                 15-16     4x50 m st. zmiennym   

                                                                        

5. Zgłoszenia do zawodów : wyłącznie przez system SEL w nieprzekraczalnym terminie 

do 7.04.2021 r. (środa)– zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane. Obsługa 

informatyczna zawodów – Grzegorz Mazurek polonez1966@wp.pl. Przypomina się również 

o konieczności wpisania członków sztafet przed rozpoczęciem zawodów. 

6. Sprawy organizacyjne:  
1. Ze względu na COVID – 19  liczba osób uczestniczących w  zawodach pływackich 

jest ograniczona do wymaganej w danym czasie liczby zawodników.  

2. Przedstawiciele Klubów muszą posiadać ( na życzenie organizatora musza złożyć w 

biurze zawodów) podpisane deklaracje covidowe przedstawiciela Klubu oraz 

oświadczenia zawodników/opiekunów prawnych. 

3. Zawody odbędą się bez udziału publiczności. 

4.  Za dyscyplinę i bezpieczeństwo zawodników  oraz za przestrzeganie obostrzeń i 

procedur  związanych z COVID – 19   odpowiedzialni są trenerzy/kierownicy ekip.    

7. Zasady finansowania : Koszty organizacyjne zawodów realizowane będą przez LOZP 

Lublin przy pomocy finansowej Województwa Lubelskiego. Koszty uczestnictwa ponoszą 

Kluby. 

8.Punktacja i regulamin: wg. wcześniejszych ustaleń. Każdy zawodnik ma prawo startu w 

dwóch konkurencjach indywidualnych i w sztafecie. 

9. Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP oraz regulamin ligi. W sprawach nie 

objętych regulaminem decyduje   sędzia główny w porozumieniu z organizatorem.   

 

Otrzymują :                                                               Z poważaniem : 

OZP Lublin                                                                   

Kluby w/g rozdz.                                                         ORKA Zamość 
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