
 

Komunikat Organizacyjny  

Międzywojewódzkie Drużynowe  

Mistrzostwa Młodzików 12,13 lat - I runda 

 Suwałki 13-14.03.2020 r. 

1. Termin zawodów 

13-14.03.2020 r. (piątek, sobota)  

2. Miejsce zawodów 

Pływalnia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach – Aquapark –                          

przy ul. Papieża Jana Pawła II 7, 16-400  Suwałki 

3. Informacje techniczne 

3.1. długość pływalni – 25 m 

3.2. ilość torów – 8 

3.3. temperatura – 27 C 

3.4. pomiar czasu – automatyczny. 

4. Organizator 

4.1. Podlaski Okręgowy Związek Pływacki 

4.2. Urząd Miejski w Suwałkach 

4.3. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” w Suwałkach,   

ul. Antoniewicza 5, 16-400 Suwałki 

4.4. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 2,            

16-400 Suwałki.  

5. Zasady uczestnictwa w zawodach 

5.1. W zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy, którzy wzięli udział 

w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wytrzymałości i Wszechstronności 

Stylowej dla 11 i 12 latków rozegranym w listopadzie 2019 r. Zawodnicy 

nie spełniający tego warunku będą dopuszczeni do startu w zawodach za 

zgodą Komisji Pływania Polskiego Związku Pływackiego. 

5.2.  W zawodach mają prawo startu zawodnicy z rocznika 2007 i 2008: 

 Posiadający status aktywny w SEL 



 Posiadający aktualne badania lekarskie ( skan w SEL) 

 Posiadający zgodę na przetwarzanie danych osobowych (skan 

w SEL) 

5.3.  Każdy zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach 

indywidualnych oraz sztafecie w każdym bloku zawodów. Zawody zostaną 

przeprowadzone seriami na czas. Rozstawienie zawodników 

w poszczególnych seriach nastąpi wg zasad ogólnych.  

5.4.  Drużyna liczy minimum cztery osoby bez względu na płeć, a zespół 

sztafetowy formowany jest w dowolnej konfiguracji zawodników 

i zawodniczek. 

5.5.  Dopuszcza się do startu drużyny w niepełnym składzie, ale nie będą one 

klasyfikowane w zestawieniu ogólnopolskim. 

 

6. Zasady klasyfikacji indywidualnej i drużynowej 

6.1. W poszczególnych kategoriach wiekowych przewiduje się dyplomy i medale 

za miejsca 1-3 w każdej konkurencji.  

6.2. W każdej kategorii wiekowej najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik 

otrzyma nagrodę rzeczowa - suma punktów FINA za cztery starty. 

Najlepszy zespół w kategorii 12 i 13 latków otrzyma puchar. 

6.3. Do klasyfikacji drużynowej klubu liczone będą dwa najlepsze wyniki 

w każdej konkurencji indywidualnej dziewcząt i chłopców oraz dwa 

najlepsze wyniki zespołów sztafetowych (wg punktacji FINA). 

 

7. Program zawodów 

 I blok zawodów (13.03.2020 r.) - piątek  

15.00 – rozgrzewka, 16:00 – rozpoczęcie zawodów 

Dziewczęta Chłopcy 

1. 100 m. st. motylkowym 2. 

 

100 m. 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. 4 x 50m st. zmiennym „ wszystkie’ (bez względu na płeć ) - 12 lat, 13 lat 

II blok zawodów (14.03.2020 r.) - sobota 

9:00 – rozgrzewka, 10:00 – rozpoczęcie zawodów 

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. 4 x 50 m. st. dowolny „ wszystkie” (bez względu na płeć) - 12 lat, 13 lat 

  



 

8. Zgłoszenia 

8.1. Zgłoszenia do zawodów można dokonać wyłącznie za pośrednictwem 

systemu SEL PZP, przez osobę uprawnioną – administratora z ramienia 

podmiotu zgłaszającego. Warunkiem przyjęcia przez system SEL 

zgłoszenia zawodnika jest posiadanie przez niego statusu AKTYWNY  

w SEL w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.03.2020r.  do godziny 

23:59. 

8.2.  Kontakt z organizatorem tel. 604 12 92 96 , muks@muks.suwalki.pl. 

8.3. Lista zgłoszeń do konkurencji opublikowana zostanie minimum 48 godzin 

przed rozpoczęciem zawodów. Lista startowa – najpóźniej w dniu 

12.03.2020 r. do godziny 20:00. 

 

9. Zasady finansowania 

9.1. Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy. 

9.2. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. 

 

10. Postanowienia końcowe 

10.1. Komisję sędziowską powoła Kolegium Sędziów Podlaskiego Okręgowego 

Związku Pływackiego w porozumieniu z organizatorem. 

10.2. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień 

niniejszego komunikatu oraz regulaminu zawodów Polskiego Związku 

Pływackiego. 

10.3. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje sędzia główny 

w porozumieniu z organizatorem. 

10.4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu. 
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