KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY – Drużynowy Wielobój Pływacki /MDŚ 10-latków i 11-latków
AKT 26.04.2022
ORGANIZATORZY:
1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
2. Dolnośląski Okręgowy Związek Pływacki (biuro czynne w każdy wtorek w godz.10 -13)
KATEGORIE WIEKOWE, w których rozgrywane będą zawody - dzieci urodzone w latach 2011
i 2012
KIEROWNICTWO ZAWODÓW
Dawid Szwedzki
Sędzia główny
Informatyk zawodów

– naczelnik zawodów tel. 884148488
- do uzgodnienia z kolegium Sędziów DOZP
– Bogusław Nadobny tel. 501689802

TERMIN : 26-27.05.2022 ( czwartek - piątek )
MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia im. M.Petrusewicza ul.Wejherowska 34 Wrocław
Ilość torów – 10; Długość pływalni– 25m; temp. wody + 27°C
HARMONOGRAM I PROGRAM ZAWODÓW
DZIEŃ I
czwartek 26 maja 2022
10:00 – 10:45 rozgrzewka
11:00 – 13:00 zawody

ZAMKNIĘCIE LISTY ZGŁOSZEŃ 22.05.2022

Składy imienne sztafet należy zgłosić do g. 20-tej 25.05.2022 na email: admin@nadobny.net

Dziewczęta
Chłopcy
50 m st. motylkowym 11lat
2 50 m st. motylkowym 11lat
50 m st. dowolnym 10 lat
4 50 m st. dowolnym 10 lat
100 m st. grzbietowym 11lat
6 100 m st. grzbietowym 11lat
50 m st. klasycznym 10 lat
8 50 m st. klasycznym 10 lat
200 m st. dowolnym 11 lat
10 200 m st. dowolnym 11 lat
4 x 50 m st. zmiennym MIX 11 lat bez względu na płeć
Ceremonie dekoracji za konkurencje 1 -11 odbędą się w trakcie zawodów
DZIEŃ II
piątek 27.05 2022
ZAMKNIĘCIE LISTY ZGŁOSZEŃ 22.05.2022
10:00 – 10:45 rozgrzewka
11:00 – 13:00 zawody
1
3
5
7
9
11

Składy imienne sztafet należy zgłosić do g. 20-tej 26.05.2022 na email: admin@nadobny.net

12
14
16
18
20
22

100 m st. klasycznym 11 lat
13 100 m st. klasycznym 11 lat
50 m st. grzbietowym 10 lat
15 50 m st. grzbietowym 10 lat
100 m st. dowolnym 11 lat
17 100 m st. dowolnym 11 lat
100 m st. zmiennym 10 lat
19 100 m st. zmiennym 10 lat
200 m st. zmiennym 11 lat
21 200 m st. zmiennym 11 lat
4 x 50 m st. dowolnym MIX 11 lat bez względu na płeć
Ceremonie dekoracji za konkurencje 12 -22 odbędą się w trakcie zawodów
Zakończenie zawodów - FINA za 2 starty / Rudolph/puchary dla najlepszych drużyn
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1. Drużyny sztafetowe można uzupełniać młodszymi zawodnikami/czkami np. za
starszego chłopca może wystartować młodszy, za starszą dziewczynkę może
wystartować młodsza koleżanka UWAGA: wyniki nie zostaną umieszczone w
rankingu.
2. Brak zgłoszenia nazwisk zawodników w treści maila w terminie: odpowiednio 25 i 26
maja br.- zgłoszenie sztafety zostanie wykasowany.
NAGRODY :
1. Medale za zajęcie miejsca od I- III oraz dyplomy za zajęcie miejsca od I- X
(dostępne do samodzielnego wydruku , do pobrania ze strony zawodów na
livetiming.pl)
2. Dla 3 najlepszych dziewcząt i chłopców z r.2011 i 2012 którzy uzyskali największą
ilośc punktów wg punktacji wielobojowej FINA 2020 za 2 najlepsze starty
indywidualne
o r.2012 talony (2 komplety K/M) o wartości 150-100-50 zł na stroje pływackie
lub sprzęt ufundowane przez sponsorów
o r.2011 talony (2 komplety K/M) o wartości 200-150-100 zł na stroje pływackie
lub sprzęt ufundowane przez sponsorów
o trzy pierwsze zespoły w punktacji łącznej liczonej zgodnie z regulaminem PZP
pkt 7.4 i 7.5. otrzymają pamiątkowe puchary
3. puchar oraz talon o wartości 200 zł dla najlepszego zawodnika z roczników z r.2011 i
2012 za wynik liczony w skali Rudolpha
a)
b)
c)

d)
e)

f)

Informacje dodatkowe
Kluby spoza Dolnosląskiego OZP mogą wziąć udział w zawodach w miarę wolnych
miejsc po uzyskaniu zgody naczelnika zawodów
Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP.
W sprawach nie objętych Regulaminem oraz Komunikatem decyduje Naczelnik
zawodów , który jest jednocześnie Przewodniczącym Komisji Odwoławczej.
 Pierwszą pomoc medyczną w czasie zawodów i rozgrzewki udziela ratownik
medyczny
 Zawody przeprowadzane są seriami na czas, zaczynająć od serii najwolniejszej
Dyplomy – wydruk w własnym zakresie przy pomocy aplikacji dostępnej na stronie
zawodów http://nadobny.net/dyplomy/
Za opiekę zawodników zgłoszonych indywidualnie poprzez plik zaproszenie.lxf np.
przez rodziców odpowiada wybrany Rodzic wg wskaźnika 1 rodzic-opiekun na 5
zgłoszonych zawodników.
za dyscyplinę i bezpieczeństwo zawodników, za przestrzeganie obostrzeń przez
uczestników, odpowiedzialni są opiekunowie ekip;
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ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW

a. W pierwszej kolejności do zawodów przyjmowane są zgłoszenia zawodników mających
status „aktywny”w systemie SEL! W drugiej kolejności do zawodów przyjmowane są

zgłoszenia zawodników nie posiadających statusu „aktywny”SEL poprzez edytor zgłoszeń
zaproszenie.lxf do pobrania ze strony: http:// www.livetiming.pl.
b. Po wypełnieniu zgłoszenie przesyłamy na email: admin@nadobny.net .
b) W razie problemów ze zgłoszeniem prosimy o kontakt z informatykiem
501689802 termin zgłoszeń upływa o godz. 20:00, 22.05.2022 r.

zawodów

tel

c) Ostateczna lista zawodników przyjętych do zawodów zostanie opublikowana na LT- strona
zawodów najpóźniej 25.05.2022w
ZASADY FINANSOWANIA
a) Rachunki będą przesłane w formacie .pdf na adres email klubu lub wpłacającego.
b) opłata rejestracyjna wynosi 80 zł od jedenego zawodnika oraz 40 zł od każdej zgłoszonej
sztafety opłata za LISTĘ STARTOWĄ wynosi 50 zł
c) opłaty z pkt b) można wnieść tylko przelewem najpóżniej do 19.05.2022 (w
wyjatkowych przypadkach gotówką w biurze zawodów czynnym w trakcie
rozgrzewki - w kantorku przy wejściu na trybuny):
d) NAZWA RACHUNKU:
DOLNOŚLĄSKI OZP, ul. Borowska 1-3, 50-529 W-w
NR RACHUNKU:
BANK MILLENNIUM SA 20 1160 2202 0000 0002 8975 6904
Opis do przelewu (N oznacza liczba świadczeń)
 Nazwę zaw tj. Mistrz DOZP 10-11
 Skrócona nazwa klubu i/ lub nazwisko osoby wpłacającej np. WKS PD, Juve GW np.
1320 zł (za 15 startów ind x 80 zł i 3 sztafety x 40 zł)
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