
 

Drużynowy Wielobój Pływacki 
Dzieci 10,11-lat 

15,16 czerwca 2018r - Kielce 

  
 
1. TERMIN ZAWODÓW:   15,16 czerwca 2018r, 

 Blok I   - 15 czerwca: rozgrzewka – godz. 1500  zawody: - godz. 1600 

 Blok II  - 16 czerwca: rozgrzewka – godz. 900  zawody: - godz. 1000 

 

2. MIEJSCE ZAWODÓW:   Kryta Pływalnia „ORKA”  - KIELCE ul. Kujawska 18. 

 

3. INFORMACJE TECHNICZNE: 

 Pływalnia 25m; 6 torów, temperatura wody: 27°C 

 Pomiar czasu: automatyczny, 

 Zawody rozgrywane są zgodnie z pkt. II „Wytycznych Polskiego Związku Pływackiego do 

organizacji okręgowych zawodów pływackich” oraz Regulaminem PZP „Drużynowego 

Wieloboju Pływackiego Dzieci 10,11-lat”. 

 Zawody rozgrywane są seriami na czas od najsłabszej do najmocniejszej. 

 

4. ORGANIZATORZY: 

 Świętokrzyski Okręgowy Związek Pływacki, 

 MUKP Orka MOSiR Kielce, 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach. 

 

5. KIEROWNICTWO ZAWODÓW: 

 Komisja sędziowska. 

 Delegat Św. OZP – Naczelnik Zawodów: Tomasz Żmiejko. 

 

6. ZASADY FINANSOWANIA: 

 Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy, 

 Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny, 

 Opłata startowa wynosi 30zł od zgłoszonego zawodnika. 

 Ewentualne skreślenia, bez ponoszenia opłaty startowej, możliwe do 14.06.2018r 

(czwartek) godz. 2000. 

 

7. ZASADY UCZESTNICTWA:  

 W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy 10 i 11-letni. Zawodnicy 11-letni mają prawo 

startu w dwóch konkurencjach indywidualnych oraz w sztafecie w każdym bloku 

zawodów, natomiast 10-letni we wszystkich konkurencjach. 

 Dopuszcza się start zawodników klubów spoza Okręgu Świętokrzyskiego. 

 Wszyscy zgłoszeni zawodnicy muszą posiadać w systemie SEL status AKTYWNY. 

 Weryfikacja aktywności zostanie przeprowadzona w czwartek 14 czerwca do godz. 8:00. 

 

8. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW: 

 Zaproszenie do pobrania ze strony: www.sozp.org . 

 Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia   

(DD/MM/RRRR), nazwę klubu, numer licencji PZP, konkurencję wraz z najlepszym 

wynikiem zawodnika na danym dystansie na pływalni 25 lub 50 metrowej uzyskanym nie 

wcześniej niż 15 miesięcy przed pierwszym dniem zawodów. 

 Zgłoszenie składu zespołów sztafetowych musi być dokonane najpóźniej na odprawie  

technicznej w dniu zawodów. 

 Zgłoszenia prosimy kierować na adres: l.pustula@vp.pl ,  

 Termin zgłoszeń: 12.06.2018r. 

 

9. WYNIKI:   publikowane będą na stronach: www.sozp.org i www.megatiming.pl 

 

http://sozp.org/
mailto:l.pustula@vp.pl
http://sozp.org/
http://www.megatiming.pl/


10. PROGRAM ZAWODÓW: 

 I Blok: 

1. 50m st. motylkowym dziewcząt   -  kat. 11 lat, 

2. 50m st. motylkowym chłopców   -  kat. 11 lat, 

3. 50m st. dowolnym dziewcząt   -  kat. 10 lat, 

4. 50m st. dowolnym chłopców   -  kat. 10 lat, 

5. 100m st. grzbietowym dziewcząt   -  kat. 11 lat, 

6. 100m st. grzbietowym chłopców   -  kat. 11 lat, 

7. 50m st. klasycznym dziewcząt   -  kat. 10 lat, 

8. 50m st. klasycznym chłopców   -  kat. 10 lat, 

9. 200m st. dowolnym dziewcząt   -  kat. 11 lat, 

10. 200m st. dowolnym chłopców   -  kat. 11 lat, 

11. 4x50m st. zmiennym dziewcząt   -  kat. 11 lat, 

12. 4x50m st. zmiennym chłopców   -  kat. 11 lat. 

  

   II Blok: 

13. 100m st. klasycznym dziewcząt   -  kat. 11 lat, 

14. 100m st. klasycznym chłopców   -  kat. 11 lat, 

15. 50m st. grzbietowym dziewcząt   -  kat. 10 lat, 

16. 50m st. grzbietowym chłopców   -  kat. 10 lat, 

17. 100m st. dowolnym dziewcząt   -  kat. 11 lat, 

18. 100m st. dowolnym chłopców   -  kat. 11 lat, 

19. 100m st. zmiennym dziewcząt   -  kat. 10 lat, 

20. 100m st. zmiennym chłopców   -  kat. 10 lat, 

21.  200m st. zmiennym dziewcząt   -  kat. 11 lat, 

22.  200m st. zmiennym chłopców   -  kat. 11 lat, 

23.  4x50m st. dowolnym dziewcząt   -  kat. 11 lat, 

24.  4x50m st. dowolnym chłopców   -  kat. 11 lat. 

 

11.  NAGRODY 

 Dyplomy i medale dla trzech najlepszych zawodników i zawodniczek w w/w 

konkurencjach w poszczególnych kategoriach wiekowych – dekoracje odbywać się będą      

z poślizgiem jednej konkurencji. 

 Pamiątkowe statuetki dla najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych 

kategoriach wiekowych za sumę punktów z czterech startów wg punktacji FINA. 

 Puchary dla trzech najlepszych drużyn w punktacji łącznej dla klubów zarejestrowanych   

w Świętokrzyskim Okręgowym Związku Pływackim w każdej kategorii wiekowej. 
 

12.   PUNKTACJA ZAWODÓW: 

 Klasyfikacja Drużynowa. 

     Do klasyfikacji drużynowej w kategorii wiekowej 11-lat liczone są trzy najlepsze wyniki         

w każdej konkurencji indywidualnej dziewcząt i chłopców oraz dwa najlepsze wyniki 

zespołów sztafetowych (jednej sztafety chłopców i jednej dziewcząt) wg punktacji FINA, a 

w kategorii 10-lat trzy najlepsze wyniki w każdej konkurencji indywidualnej dziewcząt i 

chłopców. 

 Klasyfikacja Indywidualna. 

     Zwycięzcą klasyfikacji indywidualnej zawodów, w każdej kategorii wiekowej, z 

podziałem na dziewczęta i chłopców, będzie zawodnik/zawodniczka który/która zgromadzi 

największą liczbę punktów wg tabeli punktowej FINA za cztery starty. 

 

13.   PUNKTACJA OGÓLNOPOLSKA 

 Prowadzona będzie ogólnopolska punktacja drużynowa łączna, oraz oddzielnie              

dla dziewcząt i chłopców. 

 Do klasyfikacji drużynowej w kategorii wiekowej 11-lat liczone są trzy najlepsze wyniki         

w każdej konkurencji indywidualnej dziewcząt i chłopców oraz dwa najlepsze wyniki 

zespołów sztafetowych (jednej sztafety chłopców i jednej dziewcząt) wg punktacji FINA, a 

w kategorii 10-lat trzy najlepsze wyniki w każdej konkurencji indywidualnej dziewcząt i 

chłopców. 

 W ogólnopolskiej punktacji punktują jedynie zawodnicy, którzy startowali w czterech 

konkurencjach indywidualnych. 

 



14.   ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE: 

 Osoba kontaktowa w sprawach zakwaterowanie i wyżywienia: Piotr Karpiński –  

tel. +48/507-142-083. 

15.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 W sprawach nieobjętych komunikatem lub Regulaminem Imprez PZP decyduje Delegat 

Św. OZP - Naczelnik Zawodów. 

 Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 

komunikatu oraz Regulaminu Drużynowego Wieloboju Pływackiego 10,11-lat. 

 Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 15 czerwca o godzinie 15:30. 

 Trenerzy – opiekunowie mają obowiązek posiadania na zawodach licencji zawodniczych     

i aktualnych badań lekarskich. 

 


