REGULAMIN ZAWODÓW OD MŁODZIKA DO OLIMPIJCZYKA
W SEZONIE 2022/2023
1) Organizator
a) Organizatorami zawodów pływackich dla dzieci z cyklu „Od Młodzika do Olimpijczyka”
jest Akademicki Związek Sportowy Warszawa (ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa,
tel. / fax.: 22 827 28 63, e-mail: warszawa@azs.pl, www.azs.waw.pl)
2) Cel zawodów
a) Popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny rozwój
zdolności ruchowych.
b) Budowanie w dzieciach postawy otwartej na aktywność fizyczną, ze szczególnym ukierunkowaniem
na pływanie oraz bezpieczeństwo nad wodą.
c) Umożliwienie sprawdzenia umiejętności pływackich zawodnikom urodzonym w latach 2009 – 2014.
d) Przegląd umiejętności pływackich w celu wyławiania talentów pływackich wśród dzieci trenujących
w klubach i sekcjach pływackich.
e) Promowanie zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem rozbudzania i rozwoju
zainteresowań pływackich wśród dzieci i młodzieży.
f) Zapoznanie zawodników z procedurami oraz atmosferą profesjonalnych zawodów pływackich.
g) Integracja między zawodnikami i klubami pływackimi.
3) Komunikaty i ogłoszenia.
Wszystkie oficjalne komunikaty, wyniki, ogłoszenia oraz druki dotyczące zawodów pojawiać się będą
na oficjalnej stronie internetowej zawodów: www.omdo.pl
4) Uczestnictwo
a) Prawo startu w zawodach mają zawodniczki i zawodnicy zgłoszeni przez Kluby zrzeszone w Polskim
Związku Pływackim i posiadający licencję PZP.
b) Zawody rozgrywane są w sześciu kategoriach wiekowych – dzieci urodzone w latach: 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014.
c) W poszczególnych zawodach eliminacyjnych każdy uczestnik w ramach opłaty za udział ma prawo
startu maksymalnie w dwóch konkurencjach indywidualnych. Istnieje możliwość większej ilości
startów, tylko i wyłącznie w przypadku opisania tego w komunikacie organizacyjnym konkretnych
zawodów.
d) Prawo startu w zawodach finałowych mają zawodniczki i zawodnicy, którzy spełniają kryteria opisane
w pkt. 5 ppkt. g.
e) Każda reprezentacja ma obowiązek posiadać swojego trenera/opiekuna. Każdy opiekun ma obowiązek
złożyć, przed zawodami (przed pierwszym startem danej reprezentacji), w biurze organizatora
zawodów pisemne zobowiązanie opieki nad grupą z danego klubu (załącznik nr 1).
f) Opiekun zobowiązany jest do posiadania zgody rodziców na udział dziecka w zawodach oraz
oświadczenia rodziców, że stan zdrowia ich dziecka pozwala na udział w zawodach OMDO (załącznik
nr 2) – grupa bez opiekuna nie będzie dopuszczona do zawodów.
g) Osoby biorące udział w zawodach powinny poddać się wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym
ich dobry stan zdrowia. Odpowiedzialność za niewykonanie badań i wynikające z tego powodu
wypadki i konsekwencje prawne spada na rodziców bądź opiekunów prawnych.
h) Starty zawodników dozwolone są wyłącznie w strojach dopuszczonych przez PZP.

5) Program i sposób przeprowadzania zawodów.
a) W sezonie 2022/2023 zaplanowanych jest siedem zawodów: sześć zawodów eliminacyjnych (których
wyniki, zgodnie z pkt. 5, ppkt. G, będą brane pod uwagę przy tworzeniu klasyfikacji końcowej i list
startowych do zawodów finałowych) oraz zawody finałowe wg następującego terminarza:
Zawody eliminacyjne:
o 08.10.2022 r. (sobota) - zawody na pływalni 25 metrowej
o 19.11.2022 r. (sobota) - zawody na pływalni 25 metrowej (Lublin)
o 10.12.2022 r. (sobota) - zawody na pływalni 25 metrowej
o 18.03.2023 r. (sobota) - zawody na pływalni 25 metrowej
o 15.04.2023 r. (sobota) - zawody na pływalni 50 metrowej
o 13.05.2023 r. (sobota) - zawody na pływalni 50 metrowej
Zawody finałowe:
o 17.06.2023 r. (sobota) - zawody na pływalni 50 metrowej
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Powyższy terminarz ma charakter wstępny i może ulec zmianie z uwagi na kolizję terminów z innymi
zawodami rangi Mistrzostw Polski, dla któregoś z roczników lub z innych powodów niezależnych
od organizatora.
Zawody będą rozgrywane w miejscach wskazanych w komunikatach o zawodach.
Poszczególne zawody rozgrywane będą jednego dnia (sobota) zgodnie z ww. terminarzem.
Ewentualne odstępstwami od niego wynikające z przyczyn obiektywnych, o których informować
będziemy w komunikatach dotyczących poszczególnych zawodów.
Wykaz konkurencji, w których startują zawodnicy / zawodniczki z poszczególnych kategorii wiekowych
znajdują się w załączniku nr 3.
Wszystkie zawody (poszczególne bloki) poprzedzone są rozgrzewką. Czas rozpoczęcia rozgrzewki
wskazany będzie w komunikacie organizacyjnym danych zawodów.
Zawody przeprowadzane są seriami na czas. Uzyskany rezultat czasowy decyduje o uzyskanym miejscu
w danej konkurencji.
Zawody finałowe – Wielki Finał sezonu 2022/2023 – zostaną przeprowadzone w konkurencjach
indywidualnych, w których przeprowadzane są zawody (z wyjątkiem stylu zmiennego)
oraz w sztafecie 8 x 50 metrów stylem dowolnym.
 W zawodach finałowych w każdej konkurencji indywidualnej i kategorii wiekowej biorą udział
3 osoby, które uzyskały w sezonie 2022/2023 najlepsze wyniki według punktów FINA oraz
najlepszych 17 osób według zestawienia punktów FINA, uwzględniającego cztery najlepsze wyniki
ze wszystkich zawodów eliminacyjnych. W przypadku równej liczby punktów FINA dwóch lub
więcej uczestników, na ostatnim miejscu dającym awans do finału, o przyjęciu do finału decyduje
najwyższy pojedynczy wynik z zawodów eliminacyjnych. W przypadku, gdy najwyższy pojedynczy
wynik z zawodów eliminacyjnych jest jednakowy u zainteresowanych zawodników, wtedy
decyduje drugi najwyższy wynik z zawodów eliminacyjnych, następnie trzeci, itd.
 W zawodach finałowych w sztafecie 8 x 50 metrów stylem dowolnym, prawo startu ma tylko
jedna sztafeta z każdego klubu w 8-osobowym składzie mieszanym, w tym minimalnie
3 dziewczęta oraz obowiązkowo jeden trener. Trener płynie na pierwszej zmianie.

6) Zgłoszenia do zawodów:
a) Zgłoszenia należy przesyłać w formie elektronicznej w obowiązującym programie do wypełniania zgłoszeń
do zawodów:
 Wszystkie roczniki (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014) za pośrednictwem systemu SEL PZP przez osobę
uprawnioną – Administratora z ramienia klubu zgłaszającego. Odstępstwa od reguły regulują komunikaty
organizacyjne poszczególnych zawodów.
b) Liczba zgłoszeń jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Limity zgłoszeń będą podawane
w komunikatach do konkretnych zawodów.
c) Zgłoszenie do zawodów równoznaczne jest z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
d) Termin zgłoszeń upływa z datą określoną w komunikacie dotyczącym danych zawodów.
e) Wykreślenia zawodników możliwe są nie później niż w terminie i w sposób określony w komunikacie danych
zawodów. Po tym terminie Klub ma obowiązek dokonać opłaty startowej za zgłoszoną ilość zawodników /
zawodniczek. W przypadku niewpłacenia całej należnej kwoty dany Klub zostaje wykluczony z kolejnych
zawodów ze wszystkich roczników.
7) Nagrody
a) Wszyscy zawodnicy / zawodniczki w każdych zawodach otrzymują pamiątkowy gadżet.
b) W poszczególnych zawodach eliminacyjnych:
 Pierwszych trzech zawodników / zawodniczki w każdej kategorii wiekowej w każdej konkurencji
otrzymuje medale i dyplomy ze zajęte miejsca.
 Zawodnicy / zawodniczki, którzy zajęli miejsca od 4 do 6 (w każdej kategorii wiekowej w każdej
konkurencji) otrzymują dyplomy za zajęte miejsca.
c) W zawodach finałowych:
 Pierwszych trzech zawodników / zawodniczki w każdej kategorii wiekowej w każdej konkurencji
otrzymuje medale i dyplomy ze zajęte miejsca.
 Pierwsze trzy sztafety (reprezentacje poszczególnych klubów) w każdej kategorii wiekowej
otrzymują medal i dyplom dla klubu oraz każda osoba wchodząca w skład sztafety otrzymuje
medal.
 W klasyfikacji końcowej w sezonie 2022/2023 nagrodzonych zostanie sześć najlepszych
zawodniczek i sześciu najlepszych zawodników z każdego rocznika w rankingu punktów FINA.
Ranking, o którym mowa powyżej, tworzony jest wg zasady: suma punktów FINA w czterech
(z sześciu) najlepszych startach w zawodach eliminacyjnych, przy czym każdy start rozumiany jest
jako suma punktów FINA maksymalnie dwóch konkurencji indywidualnych w jednych zawodach
eliminacyjnych.
8) Zasady finansowania.
a) Koszty organizacji zawodów pokrywają organizatorzy w ramach środków własnych, środków
pozyskanych z dotacji i od sponsorów oraz wpłat uczestników.
b) Uczestnicy pokrywają częściowe koszty organizacyjne – szczegóły w komunikatach poszczególnych
zawodów.
c) Wszystkie świadczenia płatne są gotówką przed zawodami w biurze zawodów.
d) Biuro zawodów działa w godzinach wskazanych w komunikatach organizacyjnych dotyczących
poszczególnych zawodów.
e) Wszelkie kwestie finansowe w imieniu danego Klubu obsługuje jedna osoba reprezentująca Klub.

9) Informacje dodatkowe.
a) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, zguby, zniszczenia i kradzieże, powstałe nie
z jego winy.
b) Za bezpieczeństwo i zachowanie zawodników na obiekcie (szatnie, trybuny, balkon, hol wejściowy,
parking, kawiarenka, natryski itp.) odpowiada trener/opiekun zgłaszający zawodników z danego klubu.
c) Każdy trener zobowiązany jest do zebrania od rodziców / prawnych opiekunów dzieci powierzonych
jego opiece zgody (załącznik nr 2) na: udział dziecka w zawodach w ramach cyklu „OD MŁODZIKA DO
OLIMPIJCZYKA”; na udzielenie pomocy w razie wypadku oraz zgody na wykorzystanie wizerunku
dziecka oraz w czasie trwania stanu epidemii także stosownych zaświadczeń:
d) Nad bezpieczeństwem zawodników na niecce basenowej czuwają ratownicy oraz sędziowie.

10) Postanowienia końcowe.
a) Podczas zawodów obowiązuje niniejszy regulamin oraz aktualne przypisy FINA i PZP.
b) Komisję sędziowską oraz Sędziego Głównego zawodów powołuje Organizator.
c) Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyn.
d) W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem decyduje w ramach swoich kompetencji Sędzia
Główny lub Organizator.
e) Ewentualne protesty należy składać na piśmie Sędziemu Głównemu nie później niż 30 minut
od zaistnienia przyczyny, jednocześnie wpłacając kaucję w wysokości 250,00 zł w biurze zawodów.
W przypadku uznania protestu kaucja podlega zwrotowi. Od decyzji Sędziego Głównego
nie przysługuje prawo odwołania się.
f) W przypadku wystąpienia stanów lub sytuacji nadzwyczajnych, przewidzianych bądź wprowadzonych
przepisami prawa powszechnego, w szczególności takich jak stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski
żywiołowej, epidemii, pandemia, których wystąpienie uniemożliwia przeprowadzenie zawodów
organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia cyklu zawodów.

Akademicki Związek Sportowy
Warszawa
Wrzesień 2022 r.

