
    
 
 

KOMUNIKAT 

I ELIMINACJE DO OOM w pływaniu synchronicznym 
 

Termin:  16-17.03.2019 (sobota – niedziela) 

 
Miejsce:   ZATOKA SPORTU  
                  Al. Politechniki 10, 93-590 Łódź  

                  https://zatokasportu.lodz.pl 

 

Organizator:  Komitet Techniczny Pływania Synchronicznego  

 

Regulamin:  Zawody rozgrywane będą zgodnie z zasadami FINA obowiązującymi na lata 2018-2021.  
Konkurencje  rozgrywane są systemem eliminacji i finałów, gdzie eliminacjami jest  
konkurencja FIGUR (kat. 13-15 lat zgodnie z załącznikiem V do przepisów FINA), a  
kolejność startową w finałach (SOLO, DUET, DUET MIX, ZESPÓŁ, KOMBINACJA) ustala się  
w drodze losowania zgodnie z AS 13.8.1. 

 
 Losowanie grupy figur: zgodnie z SS 8.3  
 
Program  
Dzień 1 – 16 marca 2019  
12:15  

 
 
 

   odprawa sędziowska  
13:00 - 13.45  rozgrzewka - figury  
14:00 - 17.00  figury obowiązkowe  
17.00 OTWARCIE ZAWODÓW 
17.15 - 17.45  rozgrzewka kombinacje  
17.45 
18:00  

odprawa sędziowska 
KOMBINACJE  

 losowanie kolejności startowej SOLO, DUET, 
DUET MIX, TEAM  
 

 
 Dzień 2 – 17 marca 2019 8:00   

rozgrzewka – duet, duet mix, solo  
8:15  odprawa sędziowska  
8:45  DUETY  
10:00  DUETY MIX  
10:15  odprawa sędziowska  
10:30  SOLO  
12:00 rozgrzewka - zespoły  
12:30  odprawa sędziowska  
12:45  ZESPOŁY  
14:00  DEFILADA, CEREMONIA WRĘCZENIA MEDALI  
 

 
 

 

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 5 konkurencjach: SOLO, DUET, 
DUET MIX, ZESPÓŁ, KOMBINACJA oraz w FIGURACH. Każdy zawodnik ma prawo startu w 
2 konkurencjach: DUET MIX oraz FIGURY. 

 
 Zgłoszenia:    do 10 marca 2019 do g. 24.00 ostateczne zgłoszenie (na załączonym druku)  
                         Zgłoszenie należy przesyłać są na adresy e-mail gmisiarz@juvenia.pl 
                         W tytule wiadomości: OSTATECZNE zgłoszenie na I Eliminacje do OOM, nazwa klubu. 
 

Opłata startowa: W wysokości 140zł za startującą zawodniczkę/zawodnika naliczona jest zgodnie                
z ostatecznym zgłoszeniem i musi zostać uiszczona przelewem bankowym  

                                do dnia 10 marca 2019 na rachunek bankowy organizatora, tj.  
                                UKS  Dąbrówka SYNCHRO Poznań Oś. Tysiąclecia 43     61-255 Poznań 
                                Numer konta:  57 1090 1737 0000 0001 2050 6748 
 
                               W tytule przelewu podać liczbę startujących oraz nazwę klubu.  
                               Wniesiona opłata startowa jest bezzwrotna. 

 

Sędziowie: Sędzia Główny Zawodów: Bożena Niewitecka 
                      Każdy z biorących udział klubów wyznaczy przynajmniej 2 kompetentnych sędziów, których                    

nazwiska zostaną podane w zgłoszeniu. Sędziowie zobowiązani są przestrzegać Regulaminu 
Kolegium Sędziów PZP, w szczególności w zakresie  uprawnień sędziowskich, 
regulaminowego zachowania i stroju.  

 
Losowanie figur: Odbędzie się w dniu 13.03.2019r. o godzinie 16.30 w pokoju sędziów na Termach 

Maltańskich w Poznaniu 
 
Noclegi: Kluby, które zrobiły rezerwację noclegu w zgłoszeniu wstępnym, 
                 hotel  INESS ul. Wróblewskiego 19/23 93-578 Łódź  

         http://www.inesshotel.pl/ 
Cena od osoby za nocleg w pokoju 3/4/5 osobowym to 70zł. 
Cena od osoby za pokój 2 osobowy to 80 zł. 
Cena za pokój jednoosobowy to 140 zł. 
 
W cenę pokoju wliczone jest śniadanie w formie bufetu. 
Koszt kolacji wynosi 39 zł brutto. Parking gratis. 

 
Nagrody: Za 3 pierwsze miejsca w konkurencji solo, duecie, duecie mix, zespole i kombinacji (jeżeli we 

współzawodnictwie startować będą min. 3 zespoły i kombinacje przyznane zostaną medale 
oraz dyplomy.  
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