
 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW 12 LAT  

W PŁYWANIU II   RUNDA 

KALISZ 22.06. 2013 

 

 

I. Termin i miejsce zawodów 

 Zawody odbędą się w dniach  22  czerwca  2013 roku w Kaliszu na terenie pływalni krytej 
OSRiR ul. Łódzka 19-29 

  

II. Organizator  zawodów 

 Uczniowski klub sportowy UKS DZIEWIĄTKA OSRiR Kalisz. 

 

III. Kierownik   zawodów 

 Dariusz Kasprzycki 501-478-993 

 Piotr Szczerek 609-858-899 

         

IV. Uczestnictwo 

 W zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy rocznika 2001, którzy wzięli udział w 
Drużynowych Mistrzostwach Młodzików 12 lat rozegranym w Poznaniu 22-23.03.2013 roku ( I 
Runda).  

 Każdy uczestnik zawodów ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych i 
sztafecie w każdym  bloku. 

 Prowadzony będzie indywidualny ranking ogólnopolski oddzielnie dla każdej konkurencji oraz 
ranking sztafet – jako podstawa utworzenia klasyfikacji drużynowej. 

 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). Stosowana jest punkcja FINA obowiązująca w danym roku. 

 Każdy zawodnik musi posiadać aktualna licencję PZP oraz badania lekarskie.  
 

 

 

V. Przepisy techniczne  



 

1. Długość pływalni : 25m 
2. Ilość torów: 6 
3. Temperatura wody: 27st. C. 
4. Pomiar czasu:  ręczny 

 
 

VI. Program zawodów  

 

Blok I    22.06.2013r. 
 

Rozgrzewka: 9:00-9:30                                       Starty: 9:45-12:30 

 
Dziewczęta Chłopcy 

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

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

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

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

9 4x50m st. dowolnym ( bez względu na płeć) 

 

 

Blok II  22.06.2013r. 
 

Rozgrzewka: 15:00-15:30                                       Starty: 15:45-18:30 

 
Dziewczęta Chłopcy 

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

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

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

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

18 4x50m st. zmiennym ( bez względu na płeć) 

 

 

Biuro zawodów będzie czynne w godzinach 8:15 do 9:45 

 
 

 

VII. Zgłoszenia do zawodów 

 



 Zgłoszenia do zawodów należy przesłać w formie elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie 
do 14.06.2013 r.  

 Zgłoszenia w formacie lxf prosimy przesyłać na adres e-mail: biuro@kskorner.pl 
Zaproszenie lxf i program do edycji zgłoszeń do pobrania ze strony 
www.omegatiming.pl oraz www.kskorner.pl.  

 Lista zgłoszeń zostanie zamieszczona w dniu 16.06.2013 roku na stronie 
www.omegatiming.pl 

 Zgłoszenia w terminie późniejszym będą przyjmowane pod warunkiem uiszczenia przez klub 
opłaty w wysokości 50 zł od każdego startu.  

 Skreślenia zawodników  można dokonywać do 18.06.2013 roku  

 Zgłoszenia poza konkurencją nie będą przyjmowane. 

 Niestawienie się zawodnika na starcie powoduje nałożenie na klub opłaty regulaminowej w 
wysokości 20zł – bez względu na przyczynę. Uregulowanie tej należności WOZP warunkuje 
dopuszczenie klubu do zawodów organizowanych przez WOZP. 

 

VIII. Zasady finansowania:  

 koszty organizacyjne  pokrywa organizator , 

 opłata startowa - 40 zł od  zawodnika (wg stanu zgłoszeń na dzień 18.06.2013r.) – płatna 
tylko w biurze zawodów w godz. 8:15 – 9:45 

 możliwość zamówienia obiadów ( wydawane na miejscu podczas przerwy - koszt 15 zł ) 
                 - obiad 2 daniowy  zupa , pierś z kurczaka , surówki, ziemniaki, soczek w kartoniku 

                 - co 11 obiad gratis dla trenerów lub opiekunów ekip 

                - zamawianie obiadów  do 18.06 2013 drogą e-meil:  plywanie@uks9kalisz.pl 

  

 

IX. Nagrody 

Klasyfikacja indywidualna 

 Medale za miejsca I-III w każdej konkurencji indywidualnej, 

 Dyplomy za miejsca  I-III  w każdej konkurencji indywidualnej i sztafecie, 
 
 

X, Postanowienia końcowe 

 

 Odprawa techniczna kierowników ekip odbędzie się w dniu 22.06.2013 r. o godz. 8:45 

 W zawodach obowiązują przepisy FINA i PZP, 

 W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Sędzia Główny, 

 W trakcie rozgrzewki obowiązuje zakaz skoków do wody, 

 Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione  na terenie obiektu.  

 

 

 

 

 

 



DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW 12 LAT  

W PŁYWANIU II   RUNDA 

KALISZ 22.06. 2013 

 

ZAMÓWIENIE   OBIADÓW 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

nazwa klubu – pieczęć klubowa 

 

 
 
 
 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za rezerwację i telefon kontaktowy 

 
 
 
 
 
 

Wyżywienie – wpisać ilość obiadów    ………………………………………. 

 

 

 Bezpłatnych (na 10 obiadów 1 bezpłatny)       ……………………………………………………… 

 

 


