
 KOMUNIKAT MISTRZOSTW POLSKI SENIOREK ORAZ HALOWYCH
MISTRZOSTW POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH DO LAT 15

TERMIN: Zawody odbeda sie w dniu 9-10 czerwca 2018 (sobota i niedziela) 

MIEJSCE: ZATOKA SPORTU Al. Politechniki 10, 93-590 Łodz https://zatokasportu.lodz.pl 

ORGANIZATOR: UKS Dabrowka- Synchro, Komitet Techniczny Pływania Synchronicznego 

REGULAMIN: 

Halowe Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych do lat 15: Zawody rozgrywane beda zgodnie z zasadami
FINA obowiazujacymi na lata 2018-2021. W zawodach maja jedynie prawo startu zawodniczki 15 lat i
młodsze. Kolejnosc startowa w finałach w konkurencji KOMBINACJI ustala sie w drodze losowania, a w
konkurencjach DUET, ZESPOŁ ustala sie w drodze losowania zgodnie z AS 13.8.1. 

Mistrzostwa Polski Seniorek: Zawody rozgrywane beda zgodnie z zasadami FINA obowiazujacymi na lata
2018-2021.

LOSOWANIE GRUPY FIGUR: zgodnie z SS 8.3.

PROGRAM: 

Sobota 9 czerwca 2018 

8:00 Odprawa techniczna – sala konferencyjna II piętro

8:00-8:45 Rozgrzewka do figur juniorek

8:15 Odprawa dla sędziów

8:45-12:00 Figury obowiązkowe juniorek

12:00 Rozgrzewka

12:15 Odprawa dla sędziów

12:45 Duety seniorek techniczne

13:45 Solo juniorek dowolne

15:00 Duety seniorów mix dowolne

15:15 Rozgrzewka

15:30 Odprawa dla sędziów

15:45 Ceremonia otwarcia

16:00 Kombinacje seniorek

17:00 Zespoły juniorek dowolne

18:00 Duety seniorek dowolne

19:00 Solo seniorek techniczne

20:00 Zakończenie I dnia zowodów

Niedziela 10 czerwca 2018

8:00-8:45 Rozgrzewka

8:30 Odprawa dla sędziów

9:00 Solo seniorek dowolne

10:30 Duety juniorek dowolne

12:30 Rozgrzewka

13:00 Odprawa dla sędziów

13:30 Zespoły seniorek dowolne

14:30 Kombinacje juniorek

15:30 Zespoły seniorek techniczne



16:00 Ceremonia wręczenia nagród i zamknięcie zawodów

16:30 Zamknięcie II dnia zawodów

Program zawodow moze ulec zmianie po nadesłaniu wszystkich zgłoszen 

UCZESTNICTWO: W zawodach moga brac udział zawodniczki posiadajace wazna licencje PZP oraz
aktualne badania lekarskie. Kazda zawodniczka ma prawo startu w 4 konkurencjach: DUET, ZESPOŁ,
KOMBINACJA oraz w FIGURACH. 

ZGŁOSZENIA: ostateczne zgłoszenie (na załaczonym druku) w nieprzekraczalnym terminie do 4
czerwca 2018 do g. 24.00 nalezy przesyłac na WSZYSTKIE ponizsze adresy e- mail: agata.qbiak@o2.pl
oraz synchro.pl@wp.pl.   

W tytule wiadomosci: OSTATECZNE zgłoszenie na MPJ lub MPS nazwa klubu. 

SĘDZIOWIE: Sedzia Głowny Zawodow: Bozena Niewitecka.

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2018 roku nalezy przesłac imiona i nazwiska sedziow
wraz z posiadana klasa sedziowska na adres agata.qbiak@o2.pl (tytuł maila: MPJ/MPS – zgłoszenie
sędziego + nazwa klubu) Kazdy z bioracych udział klubow wyznaczy przynajmniej 1 kompetentnego
sedziego – nazwiska sedziego / sedziow zostana podane w zgłoszeniu. 

Z powodow finansowych, w przypadku zgłoszenia sie zbyt duzej liczby sedziow organizator zastrzega sobie
prawo powiadomic kluby, ktorzy konkretnie sedziowie z danego klubu zostana powołani do sedziowania w
zawodach. Sedziowie zobowiazani sa przestrzegac Regulaminu Kolegium Sedziow PZP, w szczegolnosci w
zakresie uprawnien sedziowskich, regulaminowego zachowania i stroju. 

MUZYKA: Muzyke do programow nalezy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 czerwca 2018 roku
przesłac do Pana Piotra Rogósza na adres progosz@gmail.com. Jednoczesnie kazdy z kierownikow
ekipy w czasie zawodow jest zobowiazany posiadac zapasowa kopie muzyki do programow na nosniku typu
USB. 

Opis programu zgodnie z ponizszym (kazda czesc opisu oddzielona jest PODKRESLNIKIEM "_"): OZM_3-
literowy skrót klubu zgodny z tym zamieszczonym na zgłoszeniu (duzymi literami)_konkurencja
(duzymi literami)_nazwiska zawodniczek tego programu (przy czym dla zespołu i combo wpisujemy
pierwsze 3 nazwiska zgodnie z lista zgłoszeniowa) 

konkurencje: SOLO, SOLO TECH, DUET, DUET TECH, DUET MIX, TEAM, TEAM TECH, COMBO

Przykład: MPJ_MAZ_DUET_Kowalska, Wisniewska MPJ_MAZ_TEAM_Wisniewska, Kowalska,
Kwiatkowska MPJ_MAZ_COMBO_ Wisniewska, Kowalska, Kwiatkowska 

Prosimy nie dodawac zadnych dodatkowych informacji w opisach. 

Jezeli wiecej niz jeden program ma taka sama muzyke, to dla kazdego wymagany jest ODDZIELNY PLIK
opisany zgodnie z powyzszym. 

Pliki kopii zapasowej (na nosniku USB) maja byc opisane w tozsamy sposob.  

OPŁATA STARTOWA: W wysokosci 9 0 z ł (słownie: dziewiecdziesiat złotych 0.100) za startujaca
zawodniczke naliczona jest zgodnie z ostatecznym zgłoszeniem i musi zostac uiszczona przelewem
bankowym do dnia 4 czerwca 2018 na rachunek bankowy organizatorów, tj. 

MISTRZOSTWA POLSKI SENIOREK: 

Polski Zwiazek Pływacki, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa

Konto: 90 1020 1026 0000 1502 0015 2132

HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH DO LAT 15: 

Uczniowski Klub Sportowy „Dabrowka – Synchro”, os. Tysiaclecia 43 61-255 Poznan 

Konto: 57 1090 1737 0000 0001 2050 6748 

W tytule przelewu podac liczbę startujących oraz nazwę klubu. Wniesiona opłata startowa jest
bezzwrotna. 

NOCLEG: Jezeli nocleg jest niezbedny, kluby organizuja go we własnym zakresie 

NAGRODY: Za 3 pierwsze miejsca w konkurencji duetow, zespołow i kombinacji (jezeli we
wspołzawodnictwie startowac beda min. 3 programy w danej kategorii) przyznane zostana medale oraz
dyplomy.  

mailto:agata.qbiak@o2.pl

