
Zawody organizowane dla zawodników klubów zrzeszonych  
w Świętokrzyskim i Podkarpackim Okręgowym Związku Pływackim

1. TERMIN ZAWODÓW: 
Odprawa techniczna trenerów - 23 marca 2019r. o godzinie 9.30 w sali konferencyjnej Pływalni
Rawszczyzna.
 Blok I: 23 marca rozgrzewka – godz. 1000 zawody - godz. 1100

 Blok II: 24 marca rozgrzewka – godz. 1000 zawody - godz. 1100

2. MIEJSCE ZAWODÓW:  Pływalnia „Rawszczyzna”, ul. A. Mickiewicza 32, Ostrowiec Św.

3. INFORMACJE TECHNICZNE:
 Pływalnia 25m; 8 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 Regulaminami PZP Międzywojewódzkich
                Drużynowych Mistrzostw Młodzików 12 lat I i II runda i Młodzików 13 lat I runda.

 Zawody rozgrywane są seriami na czas od najwolniejszej do najszybszej.

4. ORGANIZATORZY:
 Świętokrzyski Okręgowy Związek Pływacki.
 Klub Sportowy KSZO Ostrowiec Św.

5. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:
 Komisja sędziowska.
 Delegat Św. OZP – Naczelnik Zawodów: Grzegorz Bażant.

6. ZASADY FINANSOWANIA:
 Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
 Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
 Opłata startowa wynosi 30zł od zgłoszonego zawodnika i 10 zł. od zgłoszonej sztafety.

7. ZASADY UCZESTNICTWA: 
 W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy 12 i 13-letni uczestniczący w Ogólnopolskim  
       Sprawdzianie Wytrzymałości i Wszechstronności Pływackiej w roku 2018. Zawodnicy nie  
       spełniający tego warunku będą dopuszczeniu do startu w zawodach za zgodą PZP.
 Każdy zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych oraz w sztafecie   

w każdym bloku zawodów.
 Dopuszcza się start zawodników klubów spoza okręgów Świętokrzyskiego i Podkarpackiego.
 Wszyscy zgłoszeni zawodnicy muszą posiadać w systemie SEL status AKTYWNY.   
 Każdy klub może wystawić więcej niż jedną drużynę.
 W I rundzie zawodnik może wystartować tylko w jednych zawodach.



8. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:

 Zgłoszenia zawodników odbywać się będą wyłącznie poprzez system SEL PZP w terminie do
dnia 19 marca 2019r. (wtorek) do godziny 22.00. 

 Po opublikowaniu w Internecie listy zgłoszonych zawodników – 20.03.2019r godz. 1200 nie
będzie  można  dokonywać  żadnych  zmian  poza  wykreśleniami.  Wykreślenia  zawodników
należy kierować drogą elektroniczną na adres l.pustula@vp.pl w terminie do dnia 21.03.2019r
do godziny 22.00.

 Zgłoszenie składu zespołów sztafetowych musi być dokonane najpóźniej na odprawie  
  technicznej w dniu zawodów.

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

10. PROGRAM ZAWODÓW:

I dzień

Dziewczęta Chłopcy

1. 100m st. motylkowym 2. 100m styl. motylkowym

3. 100m st. klasycznym 4. 100m styl. klasycznym

5. 200m st. grzbietowym 6. 200m st. grzbietowym

7. 400m st. dowolnym 8. 400m st. dowolnym

9. 4x50 m st. zm. „wszystkie” (bez względu na płeć)

II dzień

Dziewczęta Chłopcy

10. 100m styl. dowolnym 11. 100m st. dowolnym

12. 200m styl. klasycznym 13. 200m st. klasycznym

14. 100m styl. grzbietowym 15. 100m st. grzbietowym

16. 200m styl. zmiennym 17. 200m st. zmiennym

18. 4x50 m st. dow. „wszystkie” (bez względu na płeć)

11.  NAGRODY
 Dyplomy i medale dla trzech najlepszych zawodników i zawodniczek w każdej konkurencji

w poszczególnych kategoriach wiekowych – dekoracje odbywać się będą z poślizgiem jednej
konkurencji.

 Puchary dla trzech najlepszych drużyn klubowych oddzielnie w kat. 12 i 13 lat.

12.   PUNKTACJA:

 Do  klasyfikacji  drużynowej  klubu  liczone  są  2  najlepsze  wyniki  w  każdej  konkurencji
indywidualnej dziewcząt i chłopców oraz 2 najlepsze wyniki zespołów sztafetowych (sztafety
składają  się  z  dowolnych  zawodników,  bez  względu  na  płeć,  czyli  może  być  mieszana
w dowolny sposób lub składać się z zawodników jednej płci).

 Podczas zawodów prowadzony będzie indywidualny ranking oddzielnie dla każdej konkurencji
oraz  ranking  sztafet.  Rankingi  te  nie  będą  publikowane  a  posłużą  tylko  do  utworzenia
klasyfikacji drużynowej.

 Stosowana jest punktacja FINA obowiązująca w danym  roku.

13.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 W sprawach nieobjętych komunikatem lub decyduje Delegat Św. OZP - Naczelnik  Zawodów.
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 Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
   komunikatu oraz Regulaminów Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostw Młodzików  
   12 i13-lat.

 Obowiązek ubezpieczenia zawodników spoczywa na klubach. Organizator dodatkowo nie 
  ubezpiecza uczestników zawodów.


