Wrocław

data aktualizacji: 26.11.2020r.
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW (WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIE I LUBUSKIE) /
Mistrzostwa Dolnego Śląska młodzików 12, 13 lat W PŁYWANIU
I.
1.
2.
3.
4.

ORGANIZATORZY:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Dolnośląski Okręgowy Związek Pływacki (biuro czynne w każdy czwartek w godz.10 -13)
Centrum Turystyczno-Sportowe w Nowej Rudzie-Słupcu ul. Kłodzka 16 tel. 748 726 010
Ministerstwo Sportu i Turystyki

II.

KATEGORIE WIEKOWE, w których rozgrywane będą zawody / młodzik – urodzeni w r. 2007 i 2008

III.

TERMIN : 4-5.12.2020 ( piątek i sobota)

IV.

MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia CTS w N.Rudzie – Słupcu Ilość torów – 8; Długość pływalni– 25m; temp. wody + 27°C

V.
HARMONOGRAM ZAWODÓW ( w każdej bloku może uczestniczyć max 250 zawodników )
śniad 7-9 /obiad 13-15/ kolacja 18-20 DO RESTAURACJI WCHODZIMY W GRUPACH KLUBOWYCH WG HARMONOGRAMU
DOSTĘPNEGO W BIURZE ZAWODÓW ORAZ W RESTAURACJI
DZIEŃ I
UDZIAŁ BIORĄ KLUBY,KTÓRE PODA ORGANIZATOR PO ZAMKNIĘCIU LISTY ZGŁOSZEŃ 30.11.
SESJA NR 1
LIMIT 150 ZAWODNIKÓW
04.12.2020 (PIĄTEK)
15:00 – 15:45 rozgrzewka
15:45 Wręczenie kuponów zakupowych dla 6 dziewcząt i 6 chłopców Swim Manii sezon 2019/20 / roczniki 2007 i 2008
16:00 – 17:45 zawody
17:15-18:15 przerwa techniczna / wymiana zawodników
(*wyniki konkurencji 50 dow nie są wliczane do punktacji drużynowej MDMM)
Składy imienne sztafet należy zgłosić do g. 20-tej 3 grudnia na email: zawody@swimart .pl
Kobiety
Mężczyźni
21 50 dowolnym *
22 50 dowolnym *
Kobiety
Mężczyźni
1
100 m motylkowym
2
100 m motylkowym
3
100 m klasycznym
4
100 m klasycznym
5
200 m grzbietowym
6
200 m grzbietowym
7
400 m dowolnym
8
400 m dowolnym
9
4x 50 stylem dow „wszystkie” (bez względu na płeć ) – 12 lat
10 4x 50 stylem zmiennym „wszystkie” (bez względu na płeć ) – 13 lat
Ceremonia medalowa za konkurencje 1-10 odbedą się na zakończenie sesji nr 2
DZIEŃ I
UDZIAŁ BIORĄ KLUBY,KTÓRE PODA ORGANIZATOR PO ZAMKNIĘCIU LISTY ZGŁOSZEŃ 30.11.
SESJA NR 2
LIMIT 150 ZAWODNIKÓW
04.12.2020 (PIĄTEK)
18:15 – 18:45 rozgrzewka 18:45 – 20:45 zawody
Składy imienne sztafet należy zgłosić do g. 20-tej 3 grudnia na email: zawody@swimart .pl
Kobiety
Mężczyźni
21 50 dowolnym *
22 50 dowolnym *
Kobiety
Mężczyźni
1
100 m motylkowym
2
100 m motylkowym
3
100 m klasycznym
4
100 m klasycznym
5
200 m grzbietowym
6
200 m grzbietowym
7
400 m dowolnym
8
400 m dowolnym
9
4x 50 stylem dow „wszystkie” (bez względu na płeć ) – 12 lat
10 4x 50 stylem zmiennym „wszystkie” (bez względu na płeć ) – 13 lat
23 50 dowolnym SKIN RACE 2xK 07/08 -2 rundy 1x50 m 24 50 dowolnym SKIN RACE 2xM 07/08- 2 rundy 1x50 m
Ceremonia medalowa za konkurencje 1-10 za sesje nr 1 i 2
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Po zakończeniu konk. nr 10 z sesji 1-2 odbędą się 4 wyścigi (2xK i 2xM 2 rundy 1x50 m) SKIN RACE z udziałem 4
najlepszych zawodniczek i zawodników z r.07,08 wyłonionych na podstawie wyn. konkurencji nr 21 i 22 z sesji 1 i 2 tj. 50 d
DZIEŃ II
UDZIAŁ BIORĄ KLUBY,KTÓRE PODA ORGANIZATOR PO ZAMKNIĘCIU LISTY ZGŁOSZEŃ 30.11.
SESJA NR 3
LIMIT 150 ZAWODNIKÓW
05.12.2020 (SOBOTA)
08:00 – 08:45 rozgrzewka
08:45 – 10:30 zawody
Składy imienne sztafet należy zgłosić do g. 20-tej 4 grudnia na email: zawody@swimart .pl

10:30-11:00 przerwa techniczna / wymiana zawodników

Kobiety
Mężczyźni
11 100 m dowolnym
12 100 m dowolnym
13 200 m klas
14 200 m klas
15 100 m grzbietowym
16 100 m grzbietowym
17 200 m st.zmiennym
18 200 m st.zmiennym
19 4x 50 stylem zmiennym „wszystkie” (bez względu na płeć ) – 12 lat
20 4x 50 stylem dowolnym „wszystkie” (bez względu na płeć ) – 13 lat
DZIEŃ II
UDZIAŁ BIORĄ KLUBY,KTÓRE PODA ORGANIZATOR PO ZAMKNIĘCIU LISTY ZGŁOSZEŃ 30.11.
SESJA NR 4
LIMIT 150 ZAWODNIKÓW
05.12.2020 (SOBOTA)
11:00 – 11:30 rozgrzewka
11:30 – 13:30 zawody
Składy imienne sztafet należy zgłosić do g. 20-tej 4 grudnia na email: zawody@swimart .pl

13:30-14:15 przerwa techniczna / wymiana zawodników

Kobiety
Mężczyźni
11 100 m dowolnym
12 100 m dowolnym
13 200 m klas
14 200 m klas
15 100 m grzbietowym
16 100 m grzbietowym
17 200 m st.zmiennym
18 200 m st.zmiennym
19 4x 50 stylem zmiennym „wszystkie” (bez względu na płeć ) – 12 lat
20 4x 50 stylem dowolnym „wszystkie” (bez względu na płeć ) – 13 lat
Ceremonie medalowe za konkurencje 11-20 / wręczenie nagród ind FINA 2 starty/Rudolph i drużynowych MDMM/MDŚ
VI.

NAGRODY (podzielono na trzy „koszyki”, dopuszcza się kumulowanie nagród za starty indywidualne)

Koszyk nr 1 - MIĘDZYWOJEWÓDZKIE DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW (DOLNY ŚLĄSK I LUBUSKIE)
1.

Medale za zajęcie miejsca od I- III oraz dyplomy za zajęcie miejsca od I- VI (do samodzielnego wydruku i pobrania ze
strony zawodów na megatiming.pl)

2.

Dla 3 najlepszych dziewcząt i chłopców z r.2007 i 2008 którzy uzyskali największą ilośc punktów wg punktacji
wielobojowej FINA 2020 za 2 najlepsze starty indywidualne.
o

r.2007 talony o wartości ( 2 komplety K/M) o wartości 250-200-150 zł na sprzęt, ufundowane przez sponsorów

o

r.2008 talony o wartości (2 komplety K/M) o wartości 150-100-50 zł na stroje sprzęt, ufundowane przez sponsorów

3.

puchary (2 komplety) dla 3 najlepszych drużyn w rocznikach 2007 i 2008 które uzyskały największą ilośc punktów wg
regulaminu MDMM zatwierdzonego przez PZP (patrz linki poniżej) oraz punktacji wielobojowej FINA 2020
http://www.polswim.pl/sites/default/files/mdmm_12_lat_2018_02_24.pdf i
http://www.polswim.pl/sites/default/files/mdmm_13_lat_2018_02_24.pdf

4.

*wyniki dodatkowej konkurencji 21 i 22 (50 dow) nie są wliczane do punktacji drużynowej MDMM

5.

puchar oraz talon o wartości 200 zł dla najlepszego zawodnika z obu roczników 2007 i 2008 za wynik liczony w skali
Rudolpha
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Koszyk nr 2 - MISTRZOSTWA DOZP MŁODZIKÓW 12-13 LAT
6.

Medale za zajęcie miejsca od I- III oraz dyplomy za zajęcie miejsca od I- VI (do pobrania ze strony zawodów na
megatiming.pl)

7.

Dla 3 najlepszych dziewcząt i chłopców z r.2007 i 2008 którzy uzyskali największą ilośc punktów wg punktacji
wielobojowej FINA 2020 za 2 najlepsze starty indywidualne.
o

r.2007 talony o wartości ( 2 komplety K/M) o wartości 250-200-150 zł na sprzęt, ufundowane przez sponsorów

o
o

r.2008 talony o wartości (2 komplety K/M) o wartości 150-100-50 zł na sprzęt ufundowane przez sponsorów
Pobyt weekendowy w Karpaczu dla zawodnika/zawodników wraz z opiekunem za ustanowienie rekordu Polski w
dowolnej kategorii wiekowej (fundator p. Jolanta Bening)
Koszyk nr 3 – SKIN RACE

o
o

Rocznik 2007 talony ( 2 komplety K/M) o wartości 150 i 100 zł
Rocznik 2008 talony ( 2 komplety K/M) o wartości 100 i 50 zł

8. Informacje dodatkowe
a. Tory nr 1 i 2 są torami jednokierunkowymi wyłącznie do ćwiczenia startów i nawrotów!
b. Wyścigi będą rozgrywane seriami na czas począwszy od serii najszybszych
c. Zawodnik ma prawo startu indywidualnego max 4 razy w konkurencjach indywidualnych programu MDMM
tj. konkurencje o numerach 1-8 i 11-18 oraz dodatkowo piąty raz w konkurecji 21 i 22.
d. Zawody są obowiązkową konsultacją startową KWM 2020 dla rocznika 2007 co oznacza, że zawodnicy
kadry podstawowej są zwolnieni z opłaty startowej za starty indywidualne oraz opłat za wyżywienie i
zakwaterowanie.
Zgłoszenia do konkurencji dokonuje macierzysty klub!
e. Zawody te są jednocześnie kwalifikacją do KWM 2021 dla zawodników urodzonych w latach 2007 i
2008. W przeciwieństwie do zasad z lat poprzednich w roku 2020 przy kwalifikacji nie będą
uwzględniane wyniki z innych zawodów. W wyjątkowych usprawiedliwionych przypadkach takich
jak np. choroba Zarząd DOZP może uwzględnić wynik z innych zawodów.
f. W trakcie zawodów, w holu pływalni, będą czynne stoiska firm TYR POLSKA i SUNBARREL sponsorów
zawodów
g. Kluby lub osoby zainteresowane otrzymaniem rachunku prosimy o podanie adres @, na który zostanie
wysłany rachunek w formacie .pdf
h. Wyścigi odbywają się na zakładkę
i. W związku z COVID-19 i wytycznymi MZ i SANEPID organizator wprowadza następujące zasady:
o Przed wejściem na pływalnię należy naczelnikowi zawodów przekazać DEKLARACJĘ

PRZEDSTAWICIELA KLUBU, ŻE POSIADA W TRAKCIE ZAWODÓW:  Deklaracje o zapoznaniu się
z „Procedurami bezpieczeństwa w związku z Covid-19"  Zgody na pomiar temperatury, 
Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych
o

o
o

o
o

zgłoszenie do udziału w zawodach jest jednoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik i jego
trener/opiekun nie jest chory i w ciągu ostatnich dwóch tygodni, liczonych od daty przybycia na
zawody, nie miał kontaktu z osobą zarażoną COVID-19 oraz nie jest w okresie kwarantanny;
przed wejściem na obiekt pływalni obowiązuje dezynfekcja rąk;
KIEDY OBOWIĄZUJE NOSZENIE MASECZKI zakrywającej usta i nos? ODP: w trakcie
przemieszczania się na terenie obiektu tj. przed wejściem do holu pływalni, w restauracji przy
odbiorze posiłków, w szatni, w drodze do miejsc na trybunach, w trakcie ceremonii dekoracji.
Maseczkę można zdjąć dopiero po zajęciu pozycji siedzącej.
zawody będą rozgrywane bez udziału publiczności;
na terenie obiektu obowiązuje zachowanie dystansu 2 metrów między ekipami klubowymi i/lub
osobami obcymi;
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za dyscyplinę i bezpieczeństwo zawodników, za przestrzeganie obostrzeń przez uczestników,
odpowiedzialni są trenerzy/opiekunowie ekip;
o w związku z RODO udział (zgłoszenie do zawodów) jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
udostępnienie danych osobowych (listy startowe, wyniki, dekoracje itp.) oraz wyrażeniem zgody
na publikację wizerunku w celach reklamowych i promocyjnych organizatora
j. na pływalni obowiązuje obuwie zamienne. Odzież wierzchnią należy zostawić w szatni,
k. uprasza się opiekunów ekip aby ich podopieczni punktualnie stawiali się do dekoracji co przyczyni się do
sprawnego przeprowadzenia zawodów.
l. POMIAR CZASU: ELEKTRONICZNY
m. Startujący zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie oraz licencje,
n. Podczas trwania zawodów obowiązuje regulamin wewn. pływalni CTS,
o. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw nieszczęśliwych
wypadków,
o

VII.

ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW (limit miejsc w każdym bloku to 250 zawodników)

a)

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

b)

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.megatiming.pl.
lub www.swimart.pl aż do wyczerpania limitu 150 zgłoszeń do jednej z 4 sesji danego dnia co ogółem 300
mzgłoszeń pomniejszony o około 20 miejsc dla lubuskiego OZP oraz ~140 miejsc dla r.2008 i ~140 miejsc
dla r.2007 dla dolnośląskiego OZP

c)

Po wypełnieniu zgłoszenie przesyłamy na email: zawody@swimart.pl . W razie problemów ze ze zgłoszeniem
prosimy o kontakt z informatykiem zawodów tel. termin zgłoszeń upływa o godz. 20:00, 30.11.2020 r.

d)

Ostateczna lista zawodników przyjętych do zawodów zostanie opublikowana na MT- strona zawodów
najpóźniej 01.12.20w

e)

W przypadku przekroczenia limitu 250 zawodnik na jeden blok zawodów Organizator zastrzega sobie
prawo kwalifikacji na podstawie punktacji FINA/25m obejmujących wynik osiągnięty po 01.01.2019

VIII.
ZASADY FINANSOWANIA
o koszty organizacji ponosi DOZP, w tym zakw i wyżyw Komisji Sędziowskiej, czł Zarządu i KR DOZP oraz
obsługi technicznej zawodów
o koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają Kluby – patrz oferta hotelowa.
o Rachunki będą przesłane w formacie .pdf na adres email klubu lub wpłacającego.
o opłata rejestracyjna wynosi 50 zł od jedenego zawodnika oraz 40 zł od każdej zgłoszonej sztafety.
opłaty z pkt b) i c) można wnieść tylko przelewem. (w wyjatkowych przypadkach w pierwszym
dniu zawodów gotówką w biurze zawodów) najpóżniej do 30.11.2020:(ZMIANA NR Ra !!!)
NAZWA RACHUNKU: DOLNOŚLĄSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PŁYWACKI, ul. Borowska 1-3,
50-529 W-w
NR RACHUNKU:
BANK MILLENNIUM SA 20 1160 2202 0000 0002 8975 690
Opis do przelewu nr 1 (N oznacza liczba świadczeń)
 Nazwę zaw tj. MDMM / Mistrz DOZP 12-13
 Skrócona nazwa klubu i/ lub nazwisko osoby wpłacającej np. WKS PD, Juve GW
 OPŁATA REJESTRACYJNA N x 50 zł oraz 40 zł od każdej zgłoszonej sztafety
 LISTA STARTOWA 50 zł – zalecamy wydrukowanie listy we własnym zakresie ze strony zawodów lub korzystanie
z płatnej (~8 zł) aplikacji SPLASH ME dostępnej na stronie www.swimart.pl (android, IOS) umożliwiającej oglądanie
wyników LIVE
Opis do przelewu nr 2 (N oznacza liczba świadczeń)
Nazwę zaw tj. MDDM/Mistrz DOZP 12-13 /Skrócona nazwa klubu i/ lub nazwisko osoby wpłacającej np. WKS PD,
Juve GW /ZAKWATEROWANIE N x 40(lub 55) zł / Ś(niadanie) / K (olacja) N x 15 zł, / O(biad) N x 25 zł
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