KOMUNIKAT
ZAWODÓW PŁYWACKICH
1. TERMIN ZAWODÓW: 20.11.2018r.

• Blok I: 20 Listopad: rozgrzewka – godz. 8:30 , zawody: - godz. 9:15
2.

MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia OSiR Targówek, ul. Łabiszyńska 20, Warszawa
3.

INFORMACJE TECHNICZNE:

• Pływalnia 25m; 6 torów, temperatura wody: 27°C

• Pomiar czasu: automatyczny,
• Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami FINA, PZP.
• Zawody rozgrywane są seriami na czas od najmocniejszej do najsłabszej

4.

ORGANIZATORZY:

Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Pływacki,
5.

KIEROWNICTWO ZAWODÓW:

• Komisja sędziowska, komisja odwoławcza. •

Naczelnik zawodów: Sławomir Grabiec
6. ZASADY

FINANSOWANIA:

•

•
•

Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy,
•
Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny,
Opłata startowa wynosi 15zł od każdego zgłoszonego startu, wniesiona gotówka w dniu zawodów,
Ewentualne skreślenia, bez ponoszenia opłaty startowej, możliwe do 19.11.2018 (poniedziałek) godz. 16:00
7. ZASADY

UCZESTNICTWA:

W zawodach uczestniczą zawodnicy i zawodniczki urodzeni w roku 2007, zgłoszeni przez kluby
zarejestrowane w PZP.
• Drużyna klubowa jest złożona z dziewcząt i chłopców zawodniczek reprezentujących barwy jednego klubu w

kategoriach wiekowych zgodnie z regulaminem zawodów ligowych.
• Każdy zawodnik ma prawo startu w dowolnej ilości konkurencji indywidualnych i w sztafecie w każdej edycji

zawodów ligowych.
• Klub może zgłosić dowolną liczbę sztafet złożonych z zawodniczek bądź zawodników jednej drużyny klubowej.
• Prawo startu przysługuje wyłącznie zawodniczkom i zawodnikom zgłoszonym przez Kluby zgodnie z regulaminem.

8. ZGŁOSZENIA

DO ZAWODÓW:

• Zaproszenie do pobrania ze strony: www.wmozp.pl
• Zgłoszenie zawodnika OBOWIĄZKOWO musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia

(DD/MM/RRRR), numer licencji zawodnika , nazwę klubu, numer licencji klubu nadany przez PZP, konkurencję wraz
z najlepszym wynikiem zawodnika na danym dystansie na tej samej długości pływalni uzyskanym nie wcześniej niż
w roku kalendarzowym poprzedzającym imprezę.
• Zgłoszenie składu zespołów sztafetowych musi być dokonane najpóźniej na rozgrzewce w dniu zawodów.
• Zgłoszenia prosimy kierować na adres: zawody@wmozp.pl , • Termin zgłoszeń: 17.11.2018r.
9.

WYNIKI: publikowane będą na stronie: www.wmozp.pl
10.

PROGRAM ZAWODÓW:

I BLOK – 20.11.2018r.

9:15

50 metrów stylem grzbietowym dziewcząt i chłopców 50
metrów stylem motylkowym dziewcząt i chłopców
100 metrów stylem klasycznym dziewcząt i chłopców
200 metrów stylem dowolnym dziewcząt i chłopców
100 metrów stylem grzbietowym dziewcząt i chłopców
4x50 metrów stylem zmiennym dziewcząt i chłopców

11. NAGRODY

Medale dla trzech i dyplomy dla sześciu najlepszych zawodniczek i zawodników w w/w konkurencjach w
poszczególnych kategoriach wiekowych – dekoracje odbywać się będą z poślizgiem jednej konkurencji.

12. PUNKTACJA:
• Punktowanych będzie pierwszych 12 miejsc od 1 do 12 w / g klucza:

15,13,11,9,8,7,6,5,4,3,2,1, w każdej konkurencji, w każdej edycji zawodów ligowych. W każdej konkurencji
punktować może dwóch najlepszych zawodników z danego klubu i jedna sztafeta z danego klubu, w każdej kategorii
wiekowej,
• Punkty uzyskane w rywalizacji służą klasyfikacji wyników indywidualnych, drużynowych w poszczególnych

kategoriach wiekowych i klubowych w klasyfikacji generalnej. Punkty przyznawane są w konkurencjach
indywidualnych i w sztafetach.
• W przypadku, gdy w zawodach, zgodnie z regulaminem startują dwa roczniki, każdy rocznik stanowią jedna
odrębna drużynę
13. KLASYFIKACJA WYNIKÓW:
• Klasyfikacja generalna klubowa jest sporządzana na podstawie punktów uzyskanych łącznie we wszystkich

edycjach zawodów ligowych przez zawodników reprezentujących drużyny klubowe, we wszystkich kategoriach
wiekowych i we wszystkich konkurencjach rozegranych zgodnie z regulaminem.
• Klasyfikacja klubowa drużynowa jest sporządzana na podstawie punktów uzyskanych przez drużyny klubowe

złożone z dziewcząt i chłopców w poszczególnych kategoriach wiekowych zgodnych z regulaminem we wszystkich
edycjach zawodów ligowych.
• Klasyfikacja indywidualna jest sporządzana na podstawie punktów uzyskanych przez zawodnika we wszystkich

edycjach zawodów ligowych, w których brał udział, odrębnie dla dziewcząt i chłopców w kategoriach wiekowych
zgodnych z regulaminem

14. ZARZĄDZENIA DODATKOWE:

Zgłoszenia do zawodów Klubów bez nadanych numerów licencji oraz zgłoszenie do
zawodów zawodników bez nadanych numerów licencji lub z numerami niepełnymi
(błędnymi) nie będą brane pod uwagę w klasyfikacji końcowej zawodów i usuwane z
systemu.
W całym cyklu zawodów Grand Prix W-MOZP obowiązuje jeden numer kodowy dla
każdego zawodnika i zawodniczki nadany przez PZP z systemu SEL.
W przypadku zmiany barw klubowych zawodnika lub zawodniczki podczas trwania cyklu
zawodów Grand Prix W-MOZP przedstawiciel klubu ma obowiązek pisemnego zgłoszenia
na adres: zawody@wmozp.pl zmiany numeru licencji zawodnika lub zawodniczki.

