
   
 

 

Warszawa, 15 kwietnia 2018 

KOMUNIKAT 

Ogólnopolskich Zawodów Młodzików w pływaniu synchronicznym 

 

Termin: Zawody odbędą się w dniu 13 maja 2018 (niedziela)  

  

Miejsce: ZATOKA SPORTU 

Al. Politechniki 10, 93-590 Łódź 

https://zatokasportu.lodz.pl  

 

Organizator: UKS Mazowia-Synchro, Komitet Techniczny Pływania Synchronicznego 

 

Regulamin: Zawody rozgrywane będą zgodnie z zasadami FINA obowiązującymi na lata 

2018-2021.  

W zawodach mają jedynie prawo startu zawodniczki 12 lat i młodsze. 

Konkurencje rozgrywane są systemem eliminacji i finałów, gdzie eliminacjami 

jest konkurencja FIGUR (kat. 12 lat i młodsze zgodnie z załącznikiem V do 

przepisów FINA). Kolejność startową w finałach w konkurencji KOMBINACJI 

ustala się w drodze losowania, a w konkurencjach DUET, ZESPÓŁ ustala się w 

drodze losowania zgodnie z AS 13.8.1.  

 

Losowanie grupy figur: zgodnie z SS 8.3  

 

Program 13 maja 2018 

10.00 odprawa techniczna w Sali konferencyjnej na II p. 

11.00 – 11.45 rozgrzewka - figury 

11.15 odprawa sędziowska w pokoju sędziów na pływalni 

11.45 – 14.30 FIGURY 

14.30 rozgrzewka do programów: duet, zespół, 

kombinacja 

15.10 DEFILADA REPREZENTANTEK KLUBÓW  

15.15  MŁODZIK: KOMBINACJA FINAŁ 

15.50 MŁODZIK: DUET FINAŁ 

17.00 MŁODZIK: ZESPÓŁ FINAL 

17:45 DEFILADA, DEKORACJA (na zakończenie MPJ oraz 

Ogólnopolskich Zawodów Młodziczek) 

 

Program zawodów może ulec zmianie po nadesłaniu wszystkich 

zgłoszeń 

 

Uczestnictwo: W zawodach mogą brać udział zawodniczki posiadające ważną licencję PZP 

oraz aktualne badania lekarskie. Każda zawodniczka ma prawo startu w 4 

konkurencjach: DUET, ZESPÓŁ, KOMBINACJA oraz w FIGURACH.  

 

Zgłoszenia: ostateczne zgłoszenie (na załączonym druku) w nieprzekraczalnym terminie 

do 7 maja 2018 do g. 24.00  należy przesyłać na WSZYSTKIE poniższe adresy e-

mail: veredod121@gmail.com oraz mazowia.synchro@wp.pl. 

  

W tytule wiadomości: OSTATECZNE zgłoszenie na Ogólnopolskie Zawody 

Młodziczek, nazwa klubu. 

 

 

Sędziowie: Sędzia Główny Zawodów: Eleni Filipiuk-Adamos  

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2018 roku należy przesłać 

imiona i nazwiska sędziów wraz z posiadaną klasą sędziowską na adres 

https://zatokasportu.lodz.pl/
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zorbamsz@gmail.com (tytuł maila: Ogólnopolskie Zawody Młodzików – 

zgłoszenie sędziego + nazwa klubu) Każdy z biorących udział klubów 

wyznaczy przynajmniej 1 kompetentnego sędziego – nazwiska sędziego / 

sędziów zostaną podane w zgłoszeniu.  

Z powodów finansowych, w przypadku zgłoszenia się zbyt dużej liczby sędziów 

organizator zastrzega sobie prawo powiadomić kluby, którzy konkretnie 

sędziowie z danego klubu zostaną powołani do sędziowania w zawodach. 

Sędziowie zobowiązani są przestrzegać Regulaminu Kolegium Sędziów PZP, w 

szczególności w zakresie uprawnień sędziowskich, regulaminowego 

zachowania i stroju. 

 

Muzyka: Muzykę do programów  należy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 

2018 roku przesłać do Pana Piotra Rogósza na adres  progosz@gmail.com. 

Jednocześnie każdy z kierowników ekipy w czasie zawodów jest zobowiązany 

posiadać zapasową kopię muzyki do programów na nośniku typu USB. 

Opis programu zgodnie z poniższym (każda część opisu oddzielona jest 

PODKREŚLNIKIEM "_"): 

OZM_3-literowy skrót klubu zgodny z tym  zamieszczonym na zgłoszeniu 

(dużymi literami)_konkurencja (dużymi literami)_nazwiska zawodniczek tego 

programu (przy czym dla zespołu i combo wpisujemy pierwsze 3 nazwiska 

zgodnie z listą zgłoszeniową) 

konkurencje: DUET, TEAM, COMBO 

 

Przykład: 

MPJ_MAZ_DUET_Kowalska, Wiśniewska 

MPJ_MAZ_TEAM_Wiśniewska, Kowalska, Kwiatkowska 

MPJ_MAZ_COMBO_ Wiśniewska, Kowalska, Kwiatkowska  

 

Prosimy nie dodawać żadnych dodatkowych informacji w opisach.  

Jeżeli więcej niż jeden program ma taką samą muzykę, to dla każdego 

wymagany jest ODDZIELNY PLIK opisany zgodnie z powyższym. 

Pliki kopii zapasowej (na nośniku USB) mają być opisane w tożsamy sposób. 

 

Opłata startowa:  W wysokości 90zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych 0.100) za startującą 

zawodniczkę naliczona jest zgodnie z ostatecznym zgłoszeniem i musi 

zostać uiszczona przelewem bankowym do dnia 7 maja 2018 na rachunek 

bankowy organizatora, tj. 

 

 Uczniowski Klub Sportowy Mazowia-Synchro 

 Al. Stanów Zjednoczonych 72 m 198, 04-036 Warszawa 

 Konto: 75 1240 6218 1111 0010 3189 4008 

 

W tytule przelewu podać liczbę startujących oraz nazwę klubu.  

Wniesiona opłata startowa jest bezzwrotna. 

 

Noclegi: Jeżeli nocleg jest niezbędny, kluby organizują go we własnym zakresie 

 

Nagrody: Za 3 pierwsze miejsca w konkurencji duetów, zespołów i kombinacji (jeżeli we 

współzawodnictwie startować będą min. 3 programy w danej kategorii) 

przyznane zostaną medale oraz dyplomy. 

 

Dodatkowe informacje:  

Basen na którym odbywają się zawody ma głębokość o 0 do 5m. Na potrzeby zawodów dno 

zostanie opuszczone na przepisową głębokość 3,5m  
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Sposób poruszania się zawodniczek w czasie konkurencji programów przestawia poniższy 

rysunek.  

 

 


