
      

                     

    I ELIMINACJE DO OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W 
PŁYWANIU SYNCHRONICZNYM, 05-06.03.2016r., TARNOWO PODGÓRNE 

 
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 

Termin:  05-06.03.2016r. 

Miejsce: Tarnowskie Termy, ul. Nowa 54, 62-080, Tarnowo Podgórne 
                          Basen o wymiarach: 25m / 16m, głębokość 1,4m – 1,8m. 
 
Organizator: Komitet Techniczny Pływania Synchronicznego PZP, Tarnowskie Termy,  
                          Gmina Tarnowo Podgórne.                
                         
Regulamin: Zawody składać się będą z dwóch części: 

1. Konkurencji FIGUR OBOWIĄZKOWYCH zgodnie z przepisami FINA 2013-2017 
(13-15 lat)  

2. Programów dowolnych: SOLO, DUET, DUET MIX, TEAM, KOMBINACJA.  
Czas trwania programów dowolnych zgodnie z przepisami FINA 2013-2017 
Rezultat końcowy: figury 100% i program dowolny 100%; kombinacja 100% 
program. 
Losowanie grupy figur odbędzie się 02 marca 2016r., o godz. 9.00 w sali odpraw 
technicznych na Termach Maltańskich w Poznaniu.  

 
Uczestnictwo: W zawodach biorą udział zawodnicy urodzeni w latach 2001 - 2003, młodsi  
                          zawodnicy mogą stanowić tylko część podstawowego składu. 
  Zawodnicy muszą posiadać aktualną kartę zdrowia sportowca oraz  licencję. 
PRZYPOMINA SIĘ O KONIECZNOŚCI REJESTRACJI ZAWODNIKÓW W NOWYM SYSTEMIE LICENCJI 
PZP! 

Każda zawodniczka ma prawo startu w pięciu konkurencjach. Każdy zawodnik – w 
czterech (za wyjątkiem solo). W konkurencjach zespołowych chłopcy mogą stanowić 
nie więcej niż 30% składu. 
Opłata startowa wynosi 50 zł za każdego startującego zawodnika. 

 
Sędziowie: ZSPS wyznaczy Sędziego Głównego zawodów, a każdy Klub wyznaczy sędziów, 

którzy posiadają uprawnienia do sędziowania.  
 



Program: 
 SOBOTA, 05.03.2016r. 
Godz.  12:00 odprawa techniczna, odprawa sędziowska, - pokój odpraw na I piętrze. 
                          12.45   rozgrzewka - figury 

13:30 figury obowiązkowe 
16:00 losowanie kolejności startów w finałach, planowane zakończenie pierwszego 

dnia zawodów  
 

NIEDZIELA, 06.03.2016r. 
Godz.    8:00 rozgrzewka – duet, duet mix, team 

  8:45 odprawa sędziowska 
  9:00 defilada, otwarcie zawodów 
  9:15 ZESPOŁY 
10:00 DUETY 
11.00   DUETY MIX 
11:30 rozgrzewka – solo, kombinacja;  
12:15 odprawa sędziowska 
12:30 KOMBINACJE 
13:15 SOLO 
14:45 defilada, ceremonia wręczenia medali 

 
Dokładny program godzinowy zostanie ogłoszony po otrzymaniu zgłoszeń. 
     
 
Zgłoszenia: Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na e-mail: kania901@gmail.com, w 

nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2016r.  
ZGŁOSZENIA PO TERMINIE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE 
Zwracamy się z prośbą o wyznaczenie i podanie w zgłoszeniu nazwiska osoby 
odpowiedzialnej za pobranie kluczyków do szafek dla zawodników z 
poszczególnych klubów.  

 
Nagrody: Za 3 pierwsze miejsca w konkurencji programów dowolnych: solo, duet, duet mix, 

team i kombinacja przyznane zostaną medale. 
 

 

Istnieje możliwość rezerwacji noclegów ze śniadaniem w Hotelu 500, ul. Poznańska 139, 62-080. 
Koszt noclegu wnosi 75zł od osoby (śniadanie wliczone w cenę). Na Termach Tarnowskich znajduje 
się również bistro, w którym można zjeść pozostałe posiłki sprzedawane na wagę (3,49 zł za 100g).
   
  


