
XXIV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 

W pływaniu synchronicznym 

Poznań 01-03.07.2018. 

 

KOMUNIKAT  3 

 

TERMIN  01-03.07.2018 

 

MIEJSCE  Poznań Termy Maltańskie , basen 25/25 m głębokość 5 m 

 

REGULAMIN    Zawody składają się z 2 części 

1) eliminacje programów dowolnych SOLO, DUET, ZESPÓŁ, 

KOMBINACJA oraz FIGUR kat.15 lat i mł. 

FINA  2018-2021 

2) finałów programów dowolnych 12 m. w SOLO, DUET 

8 m. w ZESPOŁACH  i KOMBINACJI 

                             3)  czas trwania programów dowolnych zgodnie z przepisami 

       FINA dla  kat. 15 lat i mł. 

UCZESTNICTWO 

1) W zawodach prawo startu mają zawodniczki  13- 15 lat   

posiadające Licencję PZP oraz aktualną kartę zdrowia, 

Zawodniczki młodsze ,pod warunkiem że stanowią 

uzupełnienie składu, bez punktów. 

                              2) zostały zakwalifikowane do udziału w OOM po 2-krotnych  

                                   eliminacjach zgodnie z regulaminem OOM. Zawodniczki  

                 które nie znalazły się w limicie 60 zaw. mogą brać udział 

                                   na koszt klubu. 

ZGŁOSZENIA         Zgłoszenie do konkurencji z podaniem Imienia ,Nazwiska 

         i rocznika należy przesłać na załączonym druku zgodnie z 

        AS. 6.3 w nieprzekraczalnym terminie  do 25.06.2018 na  

                                   Adresy: konrad.skrzypczak@op.pl 

           Synchro.pl@wp.pl 

   W zgłoszeniu należy podać nazwiska rezerwy dla duetu,  

    zespołu i kombinacji.  Zawodniczki rezerwowe które będą  

    pływać w eliminacjach ,również otrzymają medale. 

   

LOSOWANIE     Losowanie grupy Figur FINA zgodnie z AS 8.3.1 oraz 

                Kolejności startowej w figurach odbędzie się w piątek 

                                  29.06.2018 o godz. 18,00 na Termach Maltańskich. 

                                  Losowanie kolejności startów w eliminacjach –na odprawie 

       technicznej 01.07.2018. Na odprawę techniczną należy 

                                  dostarczyć wypełnione karty do figur, oraz zgodę na  

       przetwarzanie danych osobowych.  
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MUZYKA               Pliki z muzyką do programów dowolnych należy przesłać 

       Na adres jacek.mirage@wp.pl do 25.06.2018  

    wg  przykładu : MAZ-DUET –Kowalska-Matuszak                       

                                  jeżeli 2 programy są do tej samej muzyki, należy przesłać 

    oddzielny plik. Przy muzyce dla zespołów i combo  

    podajemy 3 pierwsze nazwiska z zgłoszenia . 

 

NAGRODY    Za pierwsze 3 miejsca wręczone zostaną medale, a do 

      VI miejsca dyplomy. 

 

SĘDZIOWIE    Komitet Techniczny Pływania Synchronicznego powołał 

      Sędziego Głównego –panią Eleni Filipiuk Adamos. 

      Kierownik Zawodów –Bożena Niewitecka 

      Delegat PZP –Monika Szczęśniak 

   Kluby w zgłoszeniach zobowiązane są do podania nazwisk  

      Sędziów ( ilość zgodnie z kluczem KTPS) w terminie 

    do 25.06.2018 

 

  

      

     Przedstawiciel 

Organizatora 

     Donat Oleksów 
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