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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 „Wojewódzka Liga Dzieci 2019 FINAŁ” 

 
 

ORGANIZATOR  Stowarzyszenie Pływackie „ŻAGAŃSKIE BOBERKI” 
Ul. Sosnowa 6/10, 68-100 ŻAGAŃ, tel. 601834094 
e-mail: zaganskieboberki@wp.pl 

 
KIEROWNICTWO  
SPORTOWE  Lubuski Związek Pływacki 

 
CEL IMPREZY:     

1. Propagowanie pływania, jako czynnej formy spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży;  
2. Zachęcenie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w zawodach sportowych;  
3. Doskonalenie umiejętności pływackich wśród dzieci i młodzieży;  
4. Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w rywalizacjach sportowych.  
5. Przegląd umiejętności pływackich wśród dzieci i młodzieży w celu wyłonienia talentów pływackich;  
6. Zdobycie punktów w pływackiej rywalizacji sportowej polskiego i europejskiego rankingu pływackiego. 
7. Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży 

 
TERMIN ZAWODÓW:   18 czerwca 2019 r.,   

   MIEJSCE ZAWODÓW:   BASEN ARENA, ul. Kochanowskiego 6 68-100 ŻAGAŃ 
    

DŁUGOŚĆ PŁYWALNI  25 m 
ILOŚĆ TORÓW   6 
TEMP. WODY   28°C 
POMIAR CZASU  elektroniczny 

 
UCZESTNICTWO:  

1. W zawodach mają prawo uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy urodzeni w latach:  
grupa A – rocznik 2008  
grupa B – rocznik 2009 i młodsi  

2. Zawodnik ma prawo startu w we wszystkich konkurencjach swojej grupy wiekowej.  
 

KOMISJA SĘDZIOWSKA   ustalona przez Kolegium Sędziów Lubuskiego Związku Pływackiego 
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PROGRAM ZAWODÓW 

18 czerwca 2019 r. 
godz. 10.00 – rozgrzewka 
godz. 11.00 – start 

 
KONKURENCJE 

1. 50 m stylem motylkowym grupa A i B  
2. 100 m stylem zmiennym grupa A i B 
3. sztafeta 4 x 50 m klasycznym gr. A i B – bez podziału na płeć 

 
SPRAWY FINANSOWE  

1. Koszty organizacji zawodów ponosi Stowarzyszenie Pływackie „ŻAGAŃSKIE BOBERKI” 
2. Kluby startują na koszt własny.  
3. Opłata startowa wynosi 30 zł od zawodnika  

 
PRZEPISY TECHNICZNE:  

Zawody przeprowadzone będą zgodnie z przepisami FINA i PZP, seriami na czas.  
 

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW: 
                        Zgłoszenia do zawodów można dokonać za pośrednictwem systemu SEL PZP, przez osobę uprawnioną – administratora z ramienia  

                        podmiotu zgłaszającego. Warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest posiadanie przez niego statusu AKTYWNY  

                        w SEL. Termin zgłoszeń w SEL – 14 czerwca 2019 r. godz. 23.59. 

                        W wyjątkowych przypadkach można zgłosić zawodników w systemie lxf na e-mail biuro@kskorner.pl w terminie do dnia 14 czerwca  

                        2019 r. Ewentualne zmiany tylko do dnia 15 czerwca 2019 r. godz. 12.00. 

 
NAGRODY: 
WLD -  IV RZUT - Żagań 

1. Dyplomy za osiem pierwszych miejsc w grupie A i B. 
2. Słodkie upominki dla zwycięskich sztafet. 
 

NAGRODY ZA CAŁY CYKL – KLASYFIKACJA GENERALNA  
Suma punktów FINA za trzy najlepsze starty w poszczególnych stylach plus najlepszy start na 100 m zmiennym  
– w przypadku równej liczby punktów decyduje start na 100 m zmiennym).  

1. Puchary dla najlepszych w każdej kategorii wiekowej.  
2. Medale za miejsca 1-3.  
3. Upominki rzeczowe w każdej kategorii wiekowej za miejsca 1-6 

  


