
                                                                                                                                                                            

 

Klub Sportowy Delfin Gdynia ma przyjemność zaprosić do udziału w : 

Mistrzostwach Polski Młodziczek do lat 13  w pływaniu 

synchronicznym w Gdyni 

 

Data:  18-19.03.2017 

Miejsce: Pływalnia Akademii Morskiej przy Skwerze Kościuszki, al. Jana Pawła II 3 , 81-345                    

Gdynia . Basen 25 m. długości , głębokość: 3,15 m - 1,10 m , szerokość - 6 torów . 

http://www.am.gdynia.pl/basen/adres 

Organizator: K.S. Delfin Gdynia ,KTPS PZP .  

Kontakt : Magdalena Kalinowska tel. kom. +48 667 952 596 , e-mail synchrogdynia@gmail.com 

Regulamin: 

 Zawody będą składać się z dwóch części: 

 Figur – konkurencja  przebiegać będzie zgodnie z przepisami FINA 2013-2017 (figury z 

kategorii wiekowej do lat 12) 

 Układów dowolnych – duet , duet mix, team , kombinacja. Czas trwania układów 

dowolnych zgodny z przepisami FINA 2013-2017. Rezultat końcowy: figury 100% i 

program dowolny 100% , kombinacja 100% program. 

 Losowanie figur- Odbędzie się w dniu 15.03.17 (środa) w obiekcie pływalni AM w Gdyni o 

godzinie 12:00 

http://www.am.gdynia.pl/basen/adres


 Każda zawodniczka ma prawo startu w czterech konkurencjach. Każdy zawodnik – w 

trzech. W konkurencjach zespołowych chłopcy mogą stanowić nie więcej niż 30% składu. 

 Nie ma konieczności występu w czepkach. Do nakładania żelatyny zostaną specjalnie do 

tego celu wyznaczone miejsca.  

Uczestnictwo 

 W zawodach biorą udział zawodnicy urodzeni w latach 2004 i młodsi .  

 Wymagane są aktualne badania lekarskie (karta sportowca) oraz licencja (system SEL) .   

 Za każdego zawodnika startującego w zawodach należy wnieść opłatę wpisową wysokości 

50 zł . 

 

Sędziowie 

Sędzia główny – Zostanie wskazany przez v-ce przewodniczącą ds. sędziowskich. 

Prosi się o wyznaczenie z każdego klubu osoby zdolne do sędziowania zawodów oraz podanie ich 

nazwisk w zgłoszeniu (osoby z uprawnieniami sędziowskimi) . 

 

Zgłoszenia 

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres mailowy: synchrogdynia@gmail.com do dnia 

05.03.2017 .  

 

Muzyka: 

Podkład muzyczny do układów dowolnych należy przygotować na nośnikach USB z opisem 

plików: nazwa klubu_konkurencja_nazwisko zawodniczki. Proszę w opisie nie używać polskich 

znaków. 

 

Zakwaterowanie 

 Kluby rezerwują zakwaterowanie na czas zawodów we własnym zakresie. Najbliższym punktem 

noclegowym (7 minut pieszo od basenu) jest Akademicki Dom Marynarza nr 2 . W nieco większej 

odległości, ale również w obrębie Gdyni Głównej są pozostałe akademiki Akademii Morskiej: 

 

https://www.akademiki.am.gdynia.pl/ 

Program zawodów 

 

Sobota 18.03.2017 

 

15:00 Odprawa techniczna, odprawa sędziowska 

15:00-16:00 Rozgrzewka do figur  

16:15 Rozpoczęcie konkurencji figur 

20:00 Przewidywane zakończenie konkurencji figur 

20:15 Losowanie kolejności startów na następny dzień zawodów 

 

Niedziela 19.03.2017 

 

07:45- Odprawa sędziowska 

07:45 – 08:45 Rozgrzewka dla duetów i duetów mix 

09:00 Otwarcie drugiego dnia zawodów- Defilada  

09:15 Duety 

10:45 Duety mix  

10:45-11:45 Rozgrzewka team’ów oraz kombinacji 

12:00 Team  

mailto:synchrogdynia@gmail.com


14:00 Kombinacja 

15:30 Zakończenie zawodów, wręczenie medali. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie godzinowym po otrzymaniu zgłoszeń.  

 

 


