
KOMUNIKAT 

MISTRZOSTW POLSKI W PŁYWANIU SYNCHRONICZNYM 

DLA JUNIOREK STARSZYCH DO LAT 18 

 

Termin: Zawody odbędą się w Poznaniu  w dniach 14-15.05.2016 na 

krytym basenie   

Termy Maltańskie w Poznaniu ul. Termalna 1 na basenie 25/25 gł. 5 m 

 

Regulamin: Zawody składać się będą z 2 części – FIGUR FINA do lat 18 

oraz z programów dowolnych SOLO ,DUET, DUET MIX, 

TEAM. COMBO. Czas trwania  programów: solo 2:30, duet, 3:00. Team 

3:30, Combo 4:00. 

Figury 100% -jako eliminacje i programy dowolne 100% jako finały. 

Kolejność startu w finałach rozlosowana zostanie po figurach. 

 

Program SOBOTA   14.05.2016 
 

Godz. 15:00  odprawa techniczna, odprawa sędzowska 

15:30 rozgrzewka-figury 
16:30 FIGURY DO 18 lat    

19:00 losowanie kolejności startów w finałach 
 

NIEDZIELA   15.05.2016 
 

Godz.   8:00 rozgrzewka-duet, team 

  9:00 odprawa sędziowska 

  9:15 defilada, otwarcie zawodów 

  9:30 TEAM 

10:30 DUETY 

11:45 dekoracja-team, duet 

12:00 rozgrzewka-combo, solo 

12:45 odprawa sędziowska 
 

13:00   KOMBINACJA 

14:00   SOLO 

15:30  dekoracja i zakończenie zawodów 

 

Organizator zakłada możliwość zmiany programu po otrzymaniu zgłoszeń. 



 

Uczestnictwo: 

W zawodach biorą udział zawodniczki i zawodnicy urodzeni w latach 1998 - 

2000, młodsi  mogą stanowić uzupełnienie podstawowego składu, wszyscy  

muszą posiadać aktualną kartę zdrowia sportowca oraz licencję.  Każda 

zawodniczka ma prawo startu w pięciu konkurencjach( w figurach, solo, 

duecie, zespole combo). Każdy zawodnik – w czterech (za wyjątkiem solo). 

 

Zgłoszenia: 

 Każdy Klub może zgłosić dowolną ilość zespołów, duetów , solistek. 

Koszty organizacji pokrywa  PZP, WOZP i AZS OŚ Poznań, 

koszty uczestnictwa ponoszą kluby w tym 50 zł startowego za każdą 

zawodniczkę i zawodnika. Każdy klub wyznaczy min. 2 kompetentnych 

sędziów –podając w zgłoszeniu ich nazwiska. Listę imienną zawodniczek z 

podaniem rocznika i konkurencji należy przesłać na adres  e-mail 

alona1010@gmail.com w terminie do dnia  05.05.2016 

 

Noclegi: Rezerwację noclegów i wyżywienie we własnym zakresie . 

 

Nagrody: Za 3 pierwsze miejsca w konkurencji solo, duecie, zespole i kombinacji 

(jeżeli we współzawodnictwie startować będą min. 3 zespoły, i kombinacje)  

                  przyznane zostaną medale i tytuły Mistrzyń Polski na rok 2016.  

 

Sędzia gł.:Sędziego Głównego wyznaczy Przewodnicząca Kolegium Sedziów,  

                 Sprawy sporne rozpatrywać będzie Komisja odwoławcza w składzie: 

                 Przedstawiciel Organizatora, Sędzia Główny i przedstawiciel Komitetu   

                 tech. 
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