
Małopolski Okręgowy Związek Pływacki  

MAŁOPOLSKA LIGA DZIECI 2015 

REGULAMIN 

 

 

1. Termin i miejsce zawodów.  

• I mecz – 9 maja 2015 

• II mecz – 28 listopada 2015   

2. Organizator: Małopolski Okręgowy Związek Pływacki 

3. Zasady uczestnictwa  

 w zawodach uczestniczą zawodnicy klubów zrzeszonych wmałopolskim OZP, 

 każdy klub może wystawid dowolną liczbę drużyn, 

 skład drużyny – ilośd zawodników w drużynie – dowolna, 

 do punktacji drużynowej dla zespołu punktuje 2 najlepszych zawodników w każdej 

konkurencji, 

 klub/drużyna może wystawid dowolna liczbę zawodników w każdej konkurencji, 

 każdy zawodnik może wystartowad w dwóch konkurencjach indywidualnych i sztafecie, 

 każdy zawodnik może wystartowad maksymalnie 3 razy w zawodach (2 starty indywidualne + 

1 start w sztafecie lub 2 starty w sztafetach + 1 start indywidualny), 

 zawody zostaną przeprowadzane seriami na czas, 

 

4. Program zawodów  

MECZ I – 9 maja 2015 MECZ II – 28listopad 2015 

1 4x50m st. zmiennym (10, 11lat) MIX 1 4x50m st. zmiennym (10, 11lat) MIX 

2-3 25m st. motylkowym (10lat) K/M 2-3 50m st. dowolnym (10, 11lat) K/M 

4-5 50m st. motylkowym  (11lat) K/M 4-5 25m st. motylkowym (10lat) K/M 

6-7 50m st. grzbietowym (10lat) K/M 6-7 50m st. motylkowym  (11lat) K/M 

8-9 100m st. grzbietowym (11lat) K/M 8-9 50m st. grzbietowym (10lat) K/M 

10-11 50m st. klasycznym (10lat) K/M 10-11 100m st. grzbietowym (11lat) K/M 

12-13 100m st. klasycznym (11lat) K/M 12-13 50m st. klasycznym (10lat) K/M 

14-15 50m st. dowolnym (10lat) K/M 14-15 100m st. klasycznym (11lat) K/M 

16-17 100m st. dowolnym (11lat) K/M 16-17 100m st. dowolnym (10lat) K/M 

18-19 100m st. zmiennym (10, 11lat) K/M 18-19 200m st. dowolnym (11lat) K/M 

20 4x50m st. dowolnym (10, 11lat) MIX 20-21 100m st. zmiennym (10, 11lat) K/M 

   22 4x50m st. dowolnym (10, 11lat) MIX 

 

 



5. Przepisy techniczne  

 Pływalnia 25-metrowa 

 Pomiar czasu ręczny 

 

6. Punktacja  

I miejsce – 33 pkt. XII miejsce – 21 pkt. XXIII miejsce – 10 pkt. 

II miejsce – 31 pkt. XII miejsce – 20 pkt. XXIV miejsce – 9 pkt. 

III miejsce – 30 pkt. XIV miejsce – 19 pkt. XXV miejsce –8 pkt. 

IV miejsce – 29 pkt. XV miejsce – 18 pkt. XXVI miejsce – 7 pkt. 

V miejsce – 28 pkt. XVI miejsce – 17 pkt. XXVII miejsce – 6pkt. 

VI miejsce – 27 pkt. XVII miejsce – 16 pkt. XXVIII miejsce – 5 pkt. 

VII miejsce – 26 pkt. XVIII miejsce – 15 pkt. XXIX miejsce – 4 pkt. 

VIII miejsce – 25 pkt. XIX miejsce – 14pkt. XXX miejsce – 3 pkt. 

IX miejsce – 24 pkt. XX miejsce – 13pkt. XXXI miejsce – 2 pkt. 

X miejsce – 23 pkt. XXI miejsce – 12 pkt. XXXII miejsce – 1pkt. 

XI miejsce – 22 pkt. XXII miejsce – 11 pkt.  

 

 w konkurencjach indywidualnych do punktacji drużynowej naliczane są punkty uzyskane 

przez  2 najlepszych zawodników z reprezentacji każdej drużyny, 

 w konkurencji sztafetowej do punktacji drużyny naliczana jest najlepsza sztafeta z danej 

drużyny, 

 w konkurencjach sztafetowych punkty liczone są podwójnie, 

 punktacja drużynowa prowadzona jest oddzielnie dla dziewcząt,  chłopców oraz łącznie.  

 Sztafety mix punktują jedynie dla klasyfikacji łącznej drużyny 

7.  Nagrody  

 Pakiet startowy dla każdego zawodnika w drużynie 

 puchary i nagrody w rywalizacji drużynowej (dziewcząt, chłopców orazłączna)  

 W klasyfikacji indywidualnej dyplomy za miejsca I – VI  

 

 

 

 

 


