
       

 

 

 

 

 

 

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA 

MŁODZIKÓW – 13 LAT 

II RUNDA GORZÓW WLKP . 

Pod patronatem: 

Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Tadeusza Jędrzejczaka 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 

 

1. Termin i miejsce zawodów: 
        

        1.1 28–29 czerwca 2014r. – Pływalnia CSR „Słowianka”  w Gorzowie Wlkp., ul Słowiańska  

     1.2  Długość pływalni - 25m, 8 torów, temperatura wody 27°C. 

     1.3  Pomiar czasu - automatyczny. 

 

2. Organizatorzy: 
      

     2.1 Polski Związek Pływacki, 

     2.2 Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., 

     2.3 CSR „Słowianka” w Gorzowie Wlkp., 

 

3. Zasady uczestnictwa: 

     

 3.1 W zawodach mogą uczestniczyć drużyny klubowe z okręgów dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, 

lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego 

(mapka w załączeniu do regulaminu) które spełniają następujące warunki: 

 - składają się z zawodników 13 letnich,  

     - zostały zgłoszone przez klub, 

- uczestniczyły w pierwszej rundzie w składzie minimum czteroosobowym bez względu na płeć, przy 

czym zgłaszana drużyna może się składać z dowolnej liczby zawodników, 

     - zawodnicy muszą posiadać aktualne licencje zawodnicze i badania lekarskie.      

  3.2 W zawodach mogą uczestniczyć w poszczególnych konkurencjach jedynie zawodnicy zgłoszeni  

w terminie. Nie dopuszcza się dodatkowych zgłoszeń na konferencji technicznej. 

 

 

 



4. Program zawodów: 

I dzień zawodów – 28 .06.2014r. 
 

Uroczyste otwarcie zawodów godzina 13:45 

 
     rozgrzewka    godz. 12:30       zawody   godz.    14.00 

 Dziewczęta  Chłopcy 

4.1. 100 m st. motylkowym 4.2. 100 m st. motylkowym 

4.3. 100 m st. klasycznym 4.4. 100 m st. klasycznym 

4.5. 200 m st. grzbietowym 4.6. 200 m st. grzbietowym 

4.7. 400 m st. dowolnym  4.8. 400 m st. dowolnym  

4.9 4x50 m st. zmiennym „mieszane” (bez względu na płeć) 

 

II dzień zawodów –29.06.2014r. 

 
    rozgrzewka    godz. 8:00              zawody   godz.    9:00 

Dziewczęta Chłopcy 

4.10. 100 m st. dowolnym 4.11. 100 m st. dowolnym 

4.12. 200 m st. klasycznym 4.13. 200 m st. klasycznym 

4.14. 100 m st. grzbietowym 4.15. 100 m st. grzbietowym 

4.16. 200 m st. zmiennym 4.17. 200 m st. zmiennym 

4.18. 4x50 m st. dowolnym „mieszane” (bez względu na płeć) 

 

5. Przepisy techniczne:     
   5.1 Zawody przeprowadzane zostaną seriami na czas. Rozstawienia serii wszystkich konkurencji dokona 

organizator na postawie wyników uzyskanych na tej samej długości pływalni, nie wcześniej niż w roku 

kalendarzowym poprzedzającym imprezę.  

  5.2 Zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych oraz 1 sztafecie w każdym bloku 

zawodów. 

  5.3 Prowadzony będzie indywidualny ranking zawodów oddzielnie dla każdej konkurencji oraz ranking 

sztafet. 

  5.4 Do klasyfikacji drużynowej klubu liczone będą po 2 najlepsze wyniki w każdej konkurencji 

indywidualnej dziewcząt i chłopców oraz dwa najlepsze wyniki zespołów sztafetowych w każdej konkurencji 

(bez względu na płeć). 

  5.5 Stosowana jest punktacja FINA obowiązująca w 2014 roku. 

  5.6 Wyniki zespołów sztafetowych przeliczane będą na punkty zgodnie z punktacją dla sztafet mieszanych.  

 

6. Zgłoszenia do zawodów: 

 6.1 Zgłoszenia do zawodów należy przesłać w formie elektronicznej w formacie .lxf   do dnia 18.06.2014r.  

                                        

e-mail: biuro@mkpslowianka.pl 

 

Zaproszenie będzie dostępne na stronach -  http://www.polswim.pl ,  

http://megatiming.pl/ , 

     

  6.2 Wycofanie zawodnika ze startu bez pobierania opłaty startowej możliwe jest do 24 godzin przed 

przeprowadzeniem konferencji technicznej, po udokumentowaniu tego faktu (fax lub e-mail). Wykreśleń 

zawodników będzie można dokonać podczas odprawy technicznej (bez prawa zamiany zawodnika), lecz 

opłatę startową należy uiścić za zawodników którzy będą na liście startowej wygenerowanej 24 godziny przed 

odprawa techniczną. 

   6.3 Nie zgłoszenie się zawodnika na start powoduje nałożenie na klub opłaty regulaminowej w wysokości 

50 zł – bez względu na przyczynę. Uregulowanie tej należności do PZP warunkuje dopuszczenie klubu do 

następnych zawodów organizowanych przez PZP. 

   6.4 Trener lub kierownik ekipy na zawodach zobowiązany jest posiadać licencje zawodnicze oraz aktualne 
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zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia zawodników. 

 

7.  Nagrody: 

    7.1 Zawodnicy zajmujący miejsca I-VIII w każdej konkurencji indywidualnej otrzymają pamiątkowe 

dyplomy. 

    7.2  Nagrodzone zostaną drużyny klubowe sklasyfikowane na miejscach I-III  

    7.3 Na podstawie wyników uzyskanych przez drużyny klubowe w zawodach I i II rundy opracowana 

zostanie końcowa klasyfikacja ogólnopolska. Wyróżnionych zostanie 10 najlepszych drużyn oraz 10 

najlepszych trenerów. Informacja o miejscu i terminie podsumowania opublikowana zostanie na stronie 

internetowej Polskiego Związku Pływackiego. 

  

8. Zasady finansowania:     
   8.1 Koszty organizacji pokrywają organizatorzy. 

   8.2 Koszty uczestnictwa ponoszą kluby. 

   8.3 Opłata startowa wynosi 10 zł od każdego zgłoszonego startu. Opłata ta pobierana jest w całości na rzecz     

PZP i musi być uiszczona najpóźniej do końca pierwszego bloku zawodów. 

   8.4 Lista startowa zostanie wydrukowana przez organizatorów na odprawę techniczną i będzie do odebrania 

w Biurze Zawodów przed odprawą po wcześniejszym zamówieniu (wraz z zamówieniem zakwaterowania i 

wyżywienia). Opłata za listę startową wynosi 10 zł. 

   8.5 Opłata za komplet komunikatów wynosi 20 zł.  

 

9. Odprawa techniczna: 

Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 28.06.2014r. o godzinie 12.00 w  CSR „Słowianka” 

 

10. Biuro zawodów: 

Biuro zawodów w CSR „Słowianka” czynne od dnia 27.06.2014r. od godziny 10.00 

 

11. Postanowienia końcowe:      
    11.1 Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP. 

    11.2 W sprawach nie objętych regulaminem oraz komunikatem organizacyjnym decyduje delegat PZP, 

który jest jednocześnie przewodniczącym komisji odwoławczej. 

    11.3 Ewentualne protesty należy składać na piśmie sędziemu głównemu zawodów nie później, niż 30 min. 

od zaistnienia przyczyny, wpłacając jednocześnie wadium w wysokości 200 zł. W przypadku uwzględnienia 

protestu wadium zostanie zwrócone. Protest bez wadium nie będzie rozpatrywany. 

    11.4 Nie dopuszcza się dodatkowych startów poza konkursem. 

    11.5Ostateczną listę startową i wyniki z poszczególnych bloków zawodów otrzymają jedynie 

przedstawiciele klubów, które opłaciły należność za komunikaty.  

    11.6 Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu. 

 


