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Komunikat Organizacyjny       Wrocław 11 kwietnia 2018 

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA DZIECI 10 i 11 LAT  

DRUŻYNOWY WIELOBÓJ PŁYWACKI 10 i 11 LAT  

ORGANIZATORZY:  
 Dolnośląski Okręgowy Związek Pływacki (dyżury w każdy czwartek 10-13) oraz 

 Burmistrz Nowej Rudy Pan Tomasz Kiliński - Patronat Honorowy 

 Centrum Turystyczno-Sportowe w N. Rudzie ul. Kłodzka 29 tel. 748 726 010 
Pływalnia CTS w Nowej Rudzie – Słupcu Ilość torów – 8; długość pływalni – 25 m; t. wody+ 27 ° C 
Pomiar czasu Quantum (tablice) 

1. Termin i miejsce zawodów. 

Zawody odbędą się na pływalni Centrum Turystyczno-Sportowe w Nowej Rudzie-Słupcu 
ul. Kłodzka 29 tel. 748 726 010 w terminie 25-26 maja 2018 (piątek-sobota). 
2. Uczestnictwo. 

 W zawodach mają prawo startu zawodnicy 10 i 11 letni tj. urodzenie w 2007 i 2008 r., posiadający 
ważne badania lekarskie. Dopuszcza się start dzieci uprawiające pływanie na Dolnym Śląsku 
zarówno posiadające jak i nieposiadające licencje PZP. Wszyscy zawodnicy rywalizować o tytuł 
najlepszego w konkurencjach indywidualnych. Do ogólnopolskiego indywidualnego rankingu będą 
zgłoszeni tylko zawodnicy posiadający licencje PZP. Na punktację drużynową 10 i 11-latków, 
zgodnie z regulaminem, składają się 3 najlepsze wyniki indywidualne (wg punktacji FINA). 
Dodatkowo w przypadku 11-latków do punktacji dodaje się wyniki max. 2 sztafet. W punktacji 
drużynowej klubów mogą punktować tylko zawodnicy posiadający licencje PZP 

 Zawodnicy 11-letni startują w 2 konkurencjach indywidualnych i 1 sztafecie w każdym bloku 
zawodów 

 Zawodnicy 10 letni startują we wszystkich konkurencjach. 

 Poniżej znajdują się informacje z regulaminu PZP (pkt 4,5 i 6) dotyczące tych zawodów 

 Zawodnik może wystartować tylko w jednych zawodach. 

Punktacja 11-latków (dotyczy zawodników posiadających status aktywny w systemie SEL) 
4.1 Prowadzona jest ogólnopolska punktacja drużynowa łączna oraz oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. 
4.2 Punktacja ogólnopolska będzie opublikowana po zakończeniu zawodów we wszystkich OZP. 
4.3 Punktują tylko zawodnicy, którzy wystartują w 4 konkurencjach indywidualnych. 
4.4 Prowadzony będzie indywidualny ranking ogólnopolski oddzielnie dla każdej konkurencji wyłącznie dla 

zawodników startujących w 4 konkurencjach indywidualnych oraz ranking sztafet, jako podstawa utworzenia 
klasyfikacji drużynowej. 

4.5 Do klasyfikacji drużynowej klubu liczone są: 3 najlepsze wyniki w każdej konkurencji indywidualnej dziewcząt i 
chłopców oraz 2 najlepsze wyniki zespołów sztafetowych (dziewcząt i chłopców) 

4.6 Opublikowany będzie również ogólnopolski indywidualny ranking wielobojowy oddzielnie dla każdej kategorii 
wiekowej i z podziałem na dziewczęta i chłopców - wyłącznie dla zawodników startujących w 4 konkurencjach 
indywidualnych – suma punktów FINA uzyskanych we wszystkich 4 startach. 
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4.7 Stosowana jest punktacja FINA obowiązująca w danym roku.  
4.8 Wyróżnionych zostanie w klasyfikacji łącznej: 

10 najlepszych drużyn i ich trenerów.  
20 najlepszych zawodników (10 dziewcząt i 10 chłopców) – za wielobój. 

Punktacja 10-latków (dotyczy zawodników posiadających status aktywny w systemie SEL) 

Prowadzona jest ogólnopolska punktacja drużynowa łączna oraz oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. 
6.1 Punktacja ogólnopolska będzie opublikowana po zakończeniu zawodów we wszystkich OZP. 
6.2 Punktują tylko zawodnicy, którzy wystartują we wszystkich konkurencjach indywidualnych. 
6.3 Prowadzony będzie indywidualny ranking ogólnopolski oddzielnie dla każdej konkurencji, wyłącznie dla 

zawodników startujących w 4 konkurencjach indywidualnych, jako podstawa utworzenia klasyfikacji 
drużynowej. 

6.4 Do klasyfikacji drużynowej Klubu liczone są: 3 najlepsze wyniki w każdej konkurencji indywidualnej dziewcząt i 
chłopców. 

6.5 Opublikowany będzie również ogólnopolski indywidualny ranking wielobojowy z podziałem na dziewczęta i 
chłopców - wyłącznie dla zawodników startujących w 4 konkurencjach indywidualnych – suma punktów FINA 
uzyskanych we wszystkich 4 startach. 

6.6 Stosowana jest punktacja FINA obowiązująca w danym roku.  
6.7 Wyróżnionych zostanie w klasyfikacji łącznej: 10 najlepszych drużyn i ich trenerów oraz 20 najlepszych 

zawodników (10 dziewcząt i 10 chłopców) – za wielobój. 

3. PROGRAM ZAWODÓW 
Dzień I Piątek 25 maja 2018 – start 15:00, (rozgrzewka 14:00) 

Dziewczęta Chłopcy 
1 50 m st. motylkowym 11lat 2 50 m st. motylkowym 11lat 
3 50 m st. dowolnym 10 lat 4 50 m st. dowolnym 10 lat 

Ceremonia dekoracji za konkurencje 1,2,3 
5 100 m st. grzbietowym 11lat 6 100 m st. grzbietowym 11lat 
7   50 m st. klasycznym 10 lat 8   50 m st. klasycznym 10 lat 

Ceremonia dekoracji za konkurencje 4,5,6 i 7 
9 200 m st. dowolnym 11 lat 10 200 m st. dowolnym 11 lat 

11 4 x 50 m st. zmiennym 11 lat   
Ceremonia dekoracji za konkurencje 8, 9 i 10 

  12 4 x 50 m st. zmiennym 11 lat 
Dzień II Sobota  26  maja 2018 – start 9:15, (rozgrzewka 8:15) 

Ceremonia dekoracji za konkurencje 11 i 12 g.9:00 
13   100 m st. klasycznym 11 lat 14   100 m st. klasycznym 11 lat 
15 50 m st. grzbietowym 10 lat 16 50 m st. grzbietowym 10 lat 

Ceremonia dekoracji za konkurencje 13,14 i 15 
17 100 m st. dowolnym 11 lat 18 100 m st. dowolnym 11 lat 
19 100 m st. zmiennym 10 lat 20 100 m st. zmiennym 10 lat 

Ceremonia dekoracji za konkurencje 16,17,18 i 19 
21 200 m st. zmiennym 11 lat 22 200 m st. zmiennym 11 lat 
23 4 x 50 m st. dowolnym 11 lat   

Ceremonia dekoracji za konkurencje 20,21 i 22 
  24 4 x 50 m st. dowolnym 11 lat 

Ceremonia dekoracji za konkurencje 23-24, wręczenie nagród drużynowych 
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4. Zgłoszenia. 

 zgłoszenia imienne z podaniem pełnej daty urodzenia (rrrr-mm-dd), nr kodowego zawodnika, 
konkurencji do których został zgłoszony wraz z najlepszymi wynikami, bez kart startowych, należy 
przesłać - zgodnie z uchwałą DOZP używając Edytora Zgłoszeń, do pobrania ze strony: www.dozp.eu 
lub www.nadobny.net/liga/install_eeditor.exe na email:  zawody@nadobny.net  
W NIE PRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 18.05.2018r. godz.20:00 w dniu 20.05.2018 od godz.10:00 
dostępna lista startowa obowiązująca na zawodach, statystyka zgłoszeń w/g klubów, lista zgłoszeń 
w/g zawodników, harmonogram,  lista zgłoszeń do konkurencji na stronie  www.megatiming.pl. 
Zgłoszenia sztafet wraz ze składem oraz czasem zgłoszenia, do 30min przed blokiem, wyłącznie 
w formie pisemnej.  

 Przerabiamy zgłoszenie z innych zawodów na zgłoszenie obowiązujące na zawodach. Należy przesłać 
na adres jw. „stare” zgłoszenie z innych zawodów, odeślemy poprawiny plik (osoba wypełniająca plik 
zgłoszenia wpisuje tylko czasy do konkurencji) do 14 maja godz. 20:00.  

 W razie problemów z dostępem do edytora prosimy o bezpośredni kontakt kol. Bogusławem 
Nadobnym - informatykiem zawodów tel. GSM 501 689 802 (20:00-22:00). Po opublikowaniu w 
Internecie listy zgłoszonych zawodników zmiany mogą być dokonane wyłącznie na odprawie 
technicznej i dotyczyć: 

 wycofania zawodnika z konkurencji i 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   

 W przypadku zgłoszenia klubu bez nr licencji (kodu klubu) wyniki do rankingu nie zostaną wysłane. 
 Klucze do szafek dla zawodników pobiera kierownik drużyny 
 Za ubezpieczenie zawodników odpowiada klub lub osoba zgłaszająca 
 Uczestników zawodów obowiązuje regulamin pływalni 
5. Nagrody. 

 trzy pierwsze zawodniczki i trzech pierwszych zawodników w każdej konkurencji otrzymają 
medale i dyplomy za zajęcie 1,2 lub 3 miejsca w mistrzostwach D.Śl. w kat 10 lub 11 lat 

 trzy pierwsze zespoły w punktacji łącznej liczonej zgodnie z regulaminem PZP [11-latkowie (pkt 
4.5) i 10-latkowie 6.4)]  otrzymają pamiątkowe patery. 

 W związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka na wszystkich uczestników zawodów czeka tort  
6. Zasady finansowania. 

 koszty organizacyjne pokrywa organizator,  
 koszty pobytu pokrywają zainteresowane kluby: 

a) opłata startowa wynosi 30 zł od zgłoszonego zawodnika oraz 10 zł od każdej 
zgłoszonej sztafety w kat 11 lat; 

b)  lista startowa po 10 zł za kpl. Należy wysłać informację do informatyka zawodów 
razem z plikiem zgłoszenia  „xxx.lxf” oraz w zamówieniu do CTS-u (zawodnicy  
klubu zostaną wytłuszczeni  kursywą) 

 


