
REGULAMIN 

DRUŻYNOWEGO WIELOBOJU PŁYWACKIEGO 

DZIECI 10 i 11 LAT 

 

 
1. Termin i miejsce zawodów. 

1.1. Według zasad generalnych. 

1.2. Zawody muszą się odbyć nie później niż termin wyznaczonym w 
kalendarzu PZP. Zawody organizowane po tym terminie nie będą brane 
pod uwagę w klasyfikacji ogólnopolskiej. 

1.3. Organizator jest zobowiązany przekazać komunikat organizacyjny do PZP  
minimum na 14 dni przed zawodami. 

2. Kierownictwo zawodów - według zasad generalnych. 

3. Uczestnictwo. 

3.1. Zawodnicy  11-letni  startują  w  2  konkurencjach  indywidualnych                           
i  sztafecie  w każdym bloku zawodów, zawodnicy 10 letni startują we 
wszystkich konkurencjach indywidualnych. 

3.2. Zawodnik może wystartować tylko w jednych zawodach, tego typu. 

4. Program zawodów 
 

I dzień 

Dziewczęt
a 

Chłopcy 

1. 50 m st. motylkowym 11 lat 2. 50 m st. motylkowym 11 lat 

3. 50 m st. dowolnym 10 lat 4. 50 m st. dowolnym 10 lat 

5. 100 m st. grzbietowym 11 lat 6. 100 m st. grzbietowym 11 lat 

7. 50 m st. klasycznym 10 lat 8. 50 m st. klasycznym 10 lat 

9. 200 m st. dowolnym 11 lat 10. 200 m st. dowolnym 11 lat 

11. 4 x 50 m st. zmiennym 11 lat 12. 4 x 50 m st. zmiennym 11 lat 

II dzień 

13. 100 m st. klasycznym 11 lat 14. 100 m st. klasycznym 11 lat 

15. 50 m st. grzbietowym 10 lat 16. 50 m st. grzbietowym 10 lat 

17. 100 m st. dowolnym 11 lat 18. 100 m st. dowolnym 11 lat 

19. 100 m st. zmiennym 10 lat 20. 100 m st. zmiennym 10 lat 

21. 200 m st. zmiennym 11 lat 22. 200 m st. zmiennym 11 lat 

23. 4 x 50 m st. dowolnym 11 lat 24. 4 x 50 m st. dowolnym 11 lat 

 

5. Przepisy techniczne. 

5.1. Zawody przeprowadzane są na pływalni 25-metrowej. 

5.2. Zawody przeprowadzane są seriami na czas. 

5.3. Program zawodów musi być identyczny, jak wyżej opublikowany – nie 



można zmieniać kolejności konkurencji. 
 
 
 
 

5.4. Po  zakończeniu organizator zobowiązany jest do przesłania pocztą kart 
startowych i komunikatu na adres Komitetu Pływania podany na stronie PZP 
w terminie do 7 dni po zakończeniu zawodów (ważna data stempla 
pocztowego) oraz do przesłania w formie elektronicznej „kopii zapasowej” w 
formacie .mdb na adres robertbrus@poczta.onet.pl (w celu utworzenia 
raking ogólnopolskiego wraz z punktacją klubową). Nie przesłanie 
dokumentów i bazy elektronicznej skutkować będzie brakiem wyników w 
zestawieniu ogólnopolskim.   

5.5. W poszczególnych zawodach muszą uczestniczyć minimum 2 kluby,                 
a końcowy komunikat musi podpisać sędzia klasy związkowej. 

5.6. Prowadzona będzie ogólnopolska punktacja klubowa łączna oraz oddzielnie 
dla dziewcząt i chłopców w każdym roczniku. 

5.7. Do klasyfikacji drużynowej Klubu w kategorii 11-latków, liczone są: 3 
najlepsze wyniki w każdej konkurencji indywidualnej dziewcząt i chłopców 
oraz 2 najlepsze wyniki sztafet. 

5.8. Do klasyfikacji drużynowej Klubu w kategorii 10-latków, liczone są: 3 
najlepsze wyniki w każdej konkurencji indywidualnej dziewcząt i chłopców  

5.9. Punktacja ogólnopolska będzie opublikowana po zakończeniu zawodów we 
wszystkich OZP. 

5.10. Wyróżnionych zostanie w klasyfikacji łącznej: 

 10 najlepszych drużyn i ich trenerów. 

5.11. Stosowana jest punktacja FINA obowiązująca w danym roku. 

5.12. OZP podczas organizowanych zawodów mogą ustalić inne zasady 
dotyczące wyróżnień zawodników i klubów. 

6. Zasady finansowania: 

Według zasad generalnych 

7. Postanowienia końcowe: 

Według zasad generalnych 

mailto:robertbrus@poczta.onet.pl

