
 

 

 

Warszawa, 22.03.2016 r. 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY – V ELIMINACJE W SEZONIE 2015/2016 

 

1. Czwarte eliminacje ogólnopolskich zawodów pływackich dla dzieci w ramach programu OD MŁODZIKA DO 

OLIMPIJCZYKA w sezonie 2015/2016, odbędą się w sobotę 21 maja 2016 r. na 50 metrowym basenie olimpijskim 

Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (http://www.csr.wum.edu.pl/)  

w Warszawie przy ul. Księcia Trojdena 2C (10 torów; temperatura wody: 27°C; pomiar czasu: automatyczny). 

2. Zawody odbędą się zgodnie z regulaminem (prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami – szczególnie  

pkt. 4.c) oraz zawartymi w nim procedurami, zamieszczonym na oficjalnej stronie zawodów www.omdo.pl 

3. Zawody odbędą się w dwóch turach wg poniższego programu: 

I tura: 

Rozgrzewka: 8:00 - 8:45     Zawody: 9:00 

Lp. DYSTANS STYL ROCZNIKI 

1 50 metrów dowolny dziewcząt i chłopców 2006 / 2007 

2 100 metrów dowolny dziewcząt i chłopców 2005 

3 50 metrów klasyczny dziewcząt i chłopców 2006 /2007 

4 100 metrów klasyczny dziewcząt i chłopców 2005 

5 50 metrów grzbietowy dziewcząt i chłopców 2006 / 2007 

6 100 metrów grzbietowy dziewcząt i chłopców 2005 

7 50 metrów motylkowy dziewcząt i chłopców 2005 / 2006 / 2007 

8 200 metrów zmienny dziewcząt i chłopców 2005 

Planowane zakończenie rywalizacji ok. godz. 13.00 

II tura: 

Rozgrzewka: 14:00 - 14:45 Zawody: 15:00 

Lp. DYSTANS STYL ROCZNIKI 

1 100 metrów dowolny dziewcząt i chłopców 2002 / 2003 / 2004 

2 100 metrów klasyczny dziewcząt i chłopców 2002 / 2003 / 2004 

3 100 metrów grzbietowy dziewcząt i chłopców 2002 / 2003 / 2004 

4 50 metrów motylkowy dziewcząt i chłopców 2004 

5 100 metrów motylkowy dziewcząt i chłopców 2002 / 2003 

6 200 metrów zmienny dziewcząt i chłopców 2002 / 2003 / 2004 

Planowane zakończenie rywalizacji ok. godz. 18.00 
 

4. Zasady finansowania: 

 Koszty organizacyjne zawodów pokrywa organizator. 

 Koszty uczestnictwa zawodników ponoszą Kluby - opłata startowa wynosi 40 zł od każdego zgłoszonego 

uczestnika. 

 Opłata za komplet komunikatów wynosi 30 zł. Wszelkie świadczenia płatne gotówką w biurze zawodów na terenie 

pływalni. Wszelkie kwestie finansowe w imieniu danego Klubu obsługuje jedna osoba reprezentująca Klub. 

5. Zgłoszenia do zawodów: 

 Należy przesyłać w formie elektronicznej w obowiązującym programie do wypełniania zgłoszeń  

do zawodów tj. entry edytor do 15.05.2016 r. na adres e-mail: zawody@wmozp.pl  

 Skreślenia zgłoszonych zawodników można dokonać do 20.05.2016 r. (piątek) do godziny 10:00.  

Po tym terminie opłaty startowe będą pobierane wg zgłoszenia. 
 

Otrzymują: PZP; OZP; Kluby 

Organizator: 

Akademicki Związek Sportowy Środowisko Warszawa 

http://www.csr.wum.edu.pl/
http://www.omdo.pl/
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