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Wrocław 13 luty 2018 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY- Międzywojewódzkie  Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 
 12, 13 lat (strefa lubuska i dolnośląska –  I runda) AKTUALIZACJA 16-02-2018 

ORGANIZATORZY:  

 Ministerstwo Sportu i Turystyki 
 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
 Dolnośląski Okręgowy Związek Pływacki (dyżury w każdy czwartek  8-12) 

 Centrum Turystyczno-Sportowe w N. Rudzie ul.Kłodzka29 tel. 748 726 010 

Pływalnia CTS w Nowej Rudzie – Słupcu 

Ilość torów – 8; Długość pływalni– 24 m; t. wody+ 27 ° C 
1. Termin i miejsce zawodów. 
Zawody odbędą się na pływalni Centrum Turystyczno-Sportowe w Nowej Rudzie ul. Kłodzka 29  
tel. 748 726 010 w terminie  23-24 marca 2018 (piątek-sobota). 
2. Uczestnictwo. 
W zawodach startują zespoły klubowe z województw dolnośląskiego i lubuskiego złożone 
z zawodniczek i zawodników urodzonych w roku 2005 i 2006. 
3. Przepisy techniczne. 

 Pomiar czasu – automatyczny systemem SWISTIMING TIMING 

 Zawody przeprowadzane są  na pływalni 25-metrowej. 

 Każdy zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych i 2 sztafetach 
w każdym bloku. 

 Klub może wystawić w drużynie do konkurencji po dwóch zawodników i 2 sztafety. 

 Klub może wystawić więcej niż jedną drużynę. 

 Klub może wystawić niepełną reprezentację. 

 Zawody przeprowadzone zostaną seriami na czas. Rozstawienie zawodników 
w poszczególnych seriach nastąpi na zasadach ogólnych. 

4. Zgłoszenia. 

zgłoszenia imienne z podaniem dokładnej daty urodzenia, nr kodowego zawodnika, nr kodu klubu, konkurencji   
do których został zgłoszony wraz z najlepszymi wynikami, bez kart startowych, należy przesłać- używając 
Edytora Zgłoszeń, (do pobrania ze strony: www.dozp.eu     www.megatiming.pl     
www.nadobny.net/nowaruda). 

Zgłoszenie należy wysłać na email: zawody@nadobny.net  W NIE PRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 
17.03.2018r. w dniu 21.03.2018 od godz.12:00 dostępna lista startowa, statystyka zgłoszeń w/g klubów, lista 
zgłoszeń do konkurencji na stronie www.megatiming.pl oraz www.nadobny.net/nowaruda-(więcej informacji).  

W razie problemów z dostępem do edytora prosimy o bezpośredni kontakt kol. Bogdanem Nadobnym - 
informatykiem zawodów tel. GSM 501 689 802. Istnieje możliwość przerobienia „starego” zgłoszenia z innych 
zawodów na zgłoszenie obowiązujące. Należy przesłać na adres jw. „stare” zgłoszenie, zostanie odesłany 
poprawiny plik (osoba wypełniająca plik zgłoszenia wpisuje tylko czasy do konkurencji oraz składy sztafet). 
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Pomoc tylko do 18 marca godz. 21:00.  
Po opublikowaniu w Internecie listy zgłoszonych zawodników zmiany mogą być dokonane wyłącznie na 
odprawie technicznej i dotyczyć: 

- wycofania zawodnika z konkurencji,  
- wpisania na miejsce wycofanego zawodnika w tej samej konkurencji innego 
reprezentanta tego samego klubu. 

Nie zgłoszenie się na start powoduje nałożenie na klub kary porządkowej zgodnie z regulaminem PZP 
– bez względu na przyczynę.              
Fragmenty z R E G U L A M I NU PZP dla DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW 12 i 13 l 
1. Termin i miejsce zawodów. 
I Runda – 12-13 lat – OZP -  marzec 
II Runda – 12 lat – OZP -  czerwiec 
II Runda (zawody finałowe) – 13 lat – PZP -  czerwiec. 
3. Uczestnictwo. 
W zawodach I i II rundy mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy biorący udział w Ogólnopolskim 
Sprawdzianie Wytrzymałości i Wszechstronności dla 11 i 12-latków rozegranym w listopadzie poprz. 
roku.Organizator dopuszcza do startu zawodników, którzy z usprawiedliwionych powodów nie 
wystartowali w ww Sprawdzianie. 
4. 12-lat 
4.1  Rozegrane zostaną 2 rundy zawodów o zasięgu okręgowym (OZP). Zawody  winny być rozegrane 

regionalnie wg układu przyjętego przez PFSM. 
4.2 Każdy zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych i 1 sztafecie  w każdym bloku 

zawodów. 
4.3 Prowadzony będzie indywidualny ranking ogólnopolski oddzielnie dla każdej 
konkurencji  oraz ranking  sztafet – jako podstawa utworzenia klasyfikacji   drużynowej. 
4.4 Do klasyfikacji drużynowej klubu  liczone są: 2 najlepsze wyniki w każdej 
konkurencji indywidualnej dziewcząt i chłopców oraz 2 najlepsze wyniki zespołów  sztafetowych 
(SZTAFETY FORMOWANE SĄ BEZ WZGLĘDU NA PŁEĆ CZYLI MOŻE BYĆ MIESZANA W 

DOWOLNY SPOSÓB LUB SKŁADAĆ SIĘ Z ZAWODNIKÓW JEDNEJ PŁCI). 
4.5 Stosowana jest punktacja FINA obowiązująca w danym  roku. 
4.6 Wyróżnionych zostanie 10 najlepszych drużyn w klasyfikacji łącznej I i II rundy  oraz 10 trenerów 

drużyn  w tej klasyfikacji. 
5. 13-lat 
5.1 Rozegrane zostaną: 
• I runda zawodów organizowana przez OZP  (razem z 12-latkami) 
• II runda zawodów  – finałowa organizowana  przez PZP 
• do II rundy awansują wszystkie kluby, z których w I rundzie wystartowało 
minimum 2 zawodniczki i 2 zawodników (w obu rundach klub może zgłosić dowolną liczbę 
zawodników). 
5.2 Każdy zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych i 1 sztafecie w każdym  bloku 
zawodów. 
5.3 Prowadzony będzie indywidualny ranking ogólnopolski oddzielnie dla każdej konkurencji  oraz 
ranking  sztafet –   jako podstawa utworzenia klasyfikacji drużynowej. 
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5.4 Do klasyfikacji drużynowej klubu liczone są: 2 najlepsze wyniki w każdej konkurencji indywidualnej 
dziewcząt i chłopców oraz 2 najlepsze wyniki zespołów sztafetowych (BEZ WZGLĘDU NA PŁEĆ). 
5.5 Stosowana jest punktacja FINA obowiązująca w danym  roku. 
5.6 Wyróżnionych zostanie 10 najlepszych drużyn oraz 10 trenerów drużyn w klasyfikacji łącznej I i II 
rundy. 

5. Nagrody. 
 trzy pierwsze zawodniczki i trzech pierwszych zawodników w każdej konkurencji otrzymają 

medale i dyplomy; 
 trzy najlepsze zawodniczki i trzech najlepszych zawodników według tabeli punktowej (za 

2 starty) otrzyma dyplomy i nagrody rzeczowe od sponsora zawodów firmy Sun Barrel; 
 trzy pierwsze zespoły w punktacji łącznej otrzymają puchary. 

6. Program zawodów. 
 

7. Zasady finansowania. 
 
 koszty organizacyjne pokrywa organizator,  
 koszty pobytu pokrywają zainteresowane kluby 
 członkowie KWM 2018 DOZP z rocznika 2005 są zwolnieni z opłaty startowej oraz z 

opłat za wyżywienie i zakwaterowanie, które pokrywają MSiT oraz UMWD ! 
 opłata rejestracyjna wynosi 40 zł od zawodnika oraz sztafety 

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W I-szej rundzie „MDMM 2018”  

23 marca (piątek)  I blok 
Rozgrzewka 14:00 Zawody 15:00 

Dziewczęta Chłopcy 
1 100 m st. motylkowym 2 100 m st. Motylkowym 

3 100 m klasycznym 4 100 m klasycznym 
5 200 m st. grzbietowym 6 200 m st. grzbietowym 
7 400 m st. dowolnym 8 400 m st. dowolnym 
9 4x50 m st. dow. mix (bez względu na płeć) – 12 lat 

10 4x50 m st. zm mix (bez względu na płeć)  – 13 lat 
24 marca (sobota)  II blok 

Rozgrzewka 08:00 Zawody 08:45 

Dziewczęta Chłopcy 
11 100 m st. dowolnym  12 100 m st. dowolnym 
13 200 m klasycznym 14 200 m klasycznym 
15 100 m st. grzbietowym 16 100 m st. grzbietowym 
17 200 m st. zmiennym 18 200 m st. zmiennym 
19 4x50 m st. zm mix (bez względu na płeć) – 12 lat 

20 4x50 m st. dow. mix (bez względu na płeć) – 13 lat 


