REGULAMIN
DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW 12 i 13 lat
I i II runda
1. Termin i miejsce zawodów.
I Runda – 12-13 lat – OZP - marzec
II Runda – 12 lat – OZP - czerwiec
II Runda (zawody finałowe) – 13 lat – PZP - czerwiec.
2. Kierownictwo zawodów - Komisja Sędziowska i Odwoławcza.
Według zasad generalnych.
3. Uczestnictwo.
W zawodach I i II rundy mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy biorący udział w
Ogólnopolskim Sprawdzianie Wytrzymałości i Wszechstronności dla 11 i 12-latków
rozegranym w listopadzie poprzedniego roku.
4. 12-lat
4.1 Rozegrane zostaną 2 rundy zawodów o zasięgu okręgowym (OZP).
4.2 Każdy zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych i 1 sztafecie
w każdym bloku zawodów.
4.3 Prowadzony będzie indywidualny ranking ogólnopolski oddzielnie dla każdej
konkurencji oraz ranking sztafet – jako podstawa utworzenia klasyfikacji
drużynowej.
4.4 Do klasyfikacji drużynowej klubu liczone są: 2 najlepsze wyniki w każdej
konkurencji indywidualnej dziewcząt i chłopców oraz 2 najlepsze wyniki
zespołów sztafetowych (sztafety formowane są bez względu na płeć czyli może
być mieszana w dowolny sposób lub składać się z zawodników jednej płci).
4.5 Stosowana jest punktacja FINA obowiązująca w danym roku.
4.6 Wyróżnionych zostanie 10 najlepszych drużyn w klasyfikacji łącznej I i II rundy
oraz 10 trenerów drużyn w tej klasyfikacji.

5. 13-lat
5.1 Rozegrane zostaną:
1

 I runda zawodów organizowana przez OZP (razem z 12-latkami)
 II runda zawodów – finałowa organizowana przez PZP
 do II rundy awansują wszystkie kluby, z których w I rundzie wystartowało
minimum 4 osoby (czyli np. 3 chłopców i 1 dziewczynka, sami chłopcy, same
dziewczynki itp.). W obu rundach klub może zgłosić dowolną liczbę
zawodników).
5.2 Każdy zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych i 1 sztafecie
w każdym bloku zawodów.
5.3 Prowadzony będzie indywidualny ranking ogólnopolski oddzielnie dla każdej
konkurencji oraz ranking sztafet – jako podstawa utworzenia klasyfikacji
drużynowej.
5.4 Do klasyfikacji drużynowej klubu liczone są: 2 najlepsze wyniki w każdej
konkurencji indywidualnej dziewcząt i chłopców oraz 2 najlepsze wyniki
zespołów sztafetowych (bez względu na płeć).
5.5 Stosowana jest punktacja FINA obowiązująca w danym roku.
5.6 Wyróżnionych zostanie 10 najlepszych drużyn oraz 10 trenerów drużyn w
klasyfikacji łącznej I i II rundy.
6. Program zawodów.

I i II runda
I blok
6.1
6.3
6.5
6.7
6.9
6.10

6.11
6.13
6.15
6.17
6.19
6.20

Dziewczęta
Chłopcy
100m st. motylkowym
6.2
100m st. motylkowym
100m st. klasycznym
6.4
100m st. klasycznym
200m st. grzbietowym
6.6
200m st. grzbietowym
400m st. dowolnym
6.8
400m st. dowolnym
4x50m st. dow. „wszystkie” (bez względu na płeć) – 12 lat
4x50m st. zm. „wszystkie” (bez względu na płeć) – 13 lat
II blok
Dziewczęta
Chłopcy
100m styl. dowolnym
6.12
100m st. dowolnym
200m styl. klasycznym
6.14
200m st. klasycznym
100m styl. grzbietowym
6.16
100m st. grzbietowym
200m styl. zmiennym
6.18
200m st. zmiennym
4x50m st. zm. „wszystkie” (bez względu na płeć) – 12 lat
4x50m st. dow. „wszystkie” (bez względu na płeć) – 13 lat
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7. Przepisy techniczne.
7.1. Zawody przeprowadzane są na pływalni 25-metrowej.
7.2. Zawody przeprowadzane seriami na czas. Podstawę rozstawienia serii wszystkich
konkurencji stanowią wyniki uzyskanych na tej samej długości pływalni, nie
wcześniej niż w roku kalendarzowym poprzedzającym imprezę.
7.3. Program zawodów musi być identyczny jak wyżej opublikowany – nie można
zmieniać kolejności konkurencji.
7.4. Po zakończeniu zawodów należy przesłać kopię zapasową w formacie .mdb na
wyznaczony przez PZP adres (w celu utworzenia rankingu ogólnopolskiego wraz z
punktacjami).
7.5. OZP podczas organizowanych zawodów mogą ustalić inne zasady dotyczące
wyróżnień zawodników i klubów.
8. Zgłoszenia do zawodów.
Według zasad generalnych.
9. Zasady finansowania.
Według zasad generalnych.
10. Postanowienia końcowe.
Według zasad generalnych.
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REGULAMIN DRUŻYNOWEGO WIELOBOJU PŁYWACKIEGO
10 i 11 LAT
1. Termin i miejsce zawodów.
1.1. Według zasad generalnych.
1.2. Zawody muszą się odbyć najpóźniej w terminie 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 i komisja sędziowska.
2.1 Według zasad generalnych.
3. Uczestnictwo.
3.1 Zawodnicy 11-letni startują w 2 konkurencjach indywidualnych i 1 sztafecie w każdym
bloku zawodów, zawodnicy 10 letni startują we wszystkich konkurencjach.
3.2 Zawodnik może wystartować tylko w jednych zawodach.
4. Punktacja 11-latków.
4.1 Prowadzona jest ogólnopolska punktacja drużynowa łączna oraz oddzielnie dla
dziewcząt i chłopców.
4.2 Punktacja ogólnopolska będzie opublikowana po zakończeniu zawodów we wszystkich
OZP.
4.3 Punktują tylko zawodnicy, którzy wystartują w 4 konkurencjach indywidualnych.
4.4 Prowadzony będzie indywidualny ranking ogólnopolski oddzielnie dla każdej
konkurencji wyłącznie dla zawodników startujących w 4 konkurencjach
indywidualnych oraz ranking sztafet – jako podstawa utworzenia klasyfikacji
drużynowej.
4.5 Do klasyfikacji drużynowej klubu liczone są: 3 najlepsze wyniki w każdej konkurencji
indywidualnej dziewcząt i chłopców oraz 2 najlepsze wyniki zespołów sztafetowych
(dziewcząt i chłopców)
4.6 Opublikowany będzie również ogólnopolski indywidualny ranking wielobojowy
oddzielnie dla każdej kategorii wiekowej i z podziałem na dziewczęta i chłopców 4

wyłącznie dla zawodników startujących w 4 konkurencjach indywidualnych – suma
punktów FINA uzyskanych we wszystkich 4 startach.
4.7 Stosowana jest punktacja FINA obowiązująca w danym roku.
4.8 Wyróżnionych zostanie w klasyfikacji łącznej:
10 najlepszych drużyn i ich trenerów.
20 najlepszych zawodników (10 dziewcząt i 10 chłopców) – za wielobój.

5. Punktacja 10-latków.
6. Prowadzona jest ogólnopolska punktacja drużynowa łączna oraz oddzielnie dla dziewcząt i
chłopców.
6.1 Punktacja ogólnopolska będzie opublikowana po zakończeniu zawodów we wszystkich
OZP.
6.2 Punktują tylko zawodnicy, którzy wystartują we wszystkich konkurencjach
indywidualnych.
6.3 Prowadzony będzie indywidualny ranking ogólnopolski oddzielnie dla każdej
konkurencji, wyłącznie dla zawodników startujących w 4 konkurencjach
indywidualnych – jako podstawa utworzenia klasyfikacji drużynowej.
6.4 Do klasyfikacji drużynowej Klubu liczone są: 3 najlepsze wyniki w każdej konkurencji
indywidualnej dziewcząt i chłopców.
6.5 Opublikowany będzie również ogólnopolski indywidualny ranking wielobojowy z
podziałem na dziewczęta i chłopców - wyłącznie dla zawodników startujących w 4
konkurencjach indywidualnych – suma punktów FINA uzyskanych we wszystkich 4
startach.
6.6 Stosowana jest punktacja FINA obowiązująca w danym roku.
6.7 Wyróżnionych zostanie w klasyfikacji łącznej:
 10 najlepszych drużyn i ich trenerów.
 20 najlepszych zawodników (10 dziewcząt i 10 chłopców) – za wielobój.
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7. Program zawodów.
I

BLOK

Dziewczęta

Chłopcy

7.1

50 m st. motylkowym 11 lat

7.2

50 m st. motylkowym 11 lat

7.3

50 m st. dowolnym 10 lat

7.4

50 m st. dowolnym 10 lat

7.5

100 m st. grzbietowym 11 lat

7.6

100 m st. grzbietowym 11 lat

7.7

50 m st. klasycznym 10 lat

7.8

50 m st. klasycznym 10 lat

7.9

200 m st. dowolnym 11 lat

7.10

200 m st. dowolnym 11 lat

7.11

4 x 50 m st. zmiennym 11 lat

7.12

4 x 50 m st. zmiennym 11 lat

II

BLOK

7.13

100 m st. klasycznym 11 lat

7.14

100 m st. klasycznym 11 lat

7.15

50 m st. grzbietowym 10 lat

7.16

50 m st. grzbietowym 10 lat

7.17

100 m st. dowolnym 11 lat

7.18

100 m st. dowolnym 11 lat

7.19

100 m st. zmiennym 10 lat

7.20

100 m st. zmiennym 10 lat

7.21

200 m st. zmiennym 11 lat

7.22

200 m st. zmiennym 11 lat

7.23

4 x 50 m st. dowolnym 11 lat

7.24

4 x 50 m st. dowolnym 11 lat

8. Przepisy techniczne.
8.1 Zawody przeprowadzane są na pływalni 25-metrowej.
8.2 Zawody przeprowadzane są seriami na czas.
8.3 Program zawodów musi być identyczny jak wyżej opublikowany – nie można .
zmieniać kolejności konkurencji.
8.4 Po zakończeniu zawodów należy przesłać kopię zapasową w formacie mdb. na
wyznaczony przez PZP adres (w celu utworzenia rankingu ogólnopolskiego wraz z
punktacjami).
8.5 OZP podczas organizowanych zawodów mogą ustalić inne zasady dotyczące
wyróżnień zawodników i klubów.
8.6 W poszczególnych zawodach muszą uczestniczyć minimum 2 kluby, a końcowy
komunikat musi podpisać sędzia klasy związkowej.
9. Zgłoszenia do zawodów.
Według zasad generalnych.
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10. Wyniki zawodów.
10..1 Komisja Pływania PZP sporządzi sprawozdanie z uwzględnieniem wszystkich
startujących.
10..2 W ciągu 3 dni od zakończenia zawodów winny wpłynąć do Komisji Pływania PZP
(oraz e-mailem do PZP) sprawozdania potwierdzone przez OZP będący bezpośrednim
organizatorem imprezy.
11. Zasady finansowania.
Według zasad generalnych.
12. Postanowienia końcowe.
Według zasad generalnych.
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REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WYTRZYMAŁOŚCI I
WSZECHSTRONNOŚCI W PŁYWANIU
1. Termin i miejsce zawodów.
1.1. Według zasad generalnych.
1.2. Zawody muszą się odbyć w listopadzie.
2. Kierownictwo zawodów i Komisja Sędziowska.
Według zasad generalnych.
3. Uczestnictwo.
3.1. Według zasad generalnych.
3.2. Startują zawodnicy 11 i 12-letni.
4. Program zawodów.
Dziewczęta/Chłopcy

Dziewczęta/Chłopcy

11 lat

12 lat

4.1

200 m st. zmiennym

4.2

200 m st. zmiennym

4.3

400 m st. dowolnym

4.4

800 m st. dowolnym

5. Przepisy techniczne.
5.1 Zawody przeprowadzane są na pływalni 25-metrowej.
5.2 Zawody przeprowadzane są seriami na czas.
5.3 Dopuszcza się przeprowadzenie zawodów w formie sprawdzianu klubowego (wyniki
zawodników nie trafiają do rankingu europejskiego).
5.4 Wyniki sprawdzianu weryfikuje OZP i przesyła do Komisji Pływania PZP w terminie
7 dni od zakończenia zawodów.
5.5 Uczestnictwo w sprawdzianie jest warunkiem dopuszczenia do startu w
Drużynowych Mistrzostwach Młodzików 12-13 lat w następnym roku
kalendarzowym.
5.6 Program zawodów musi być identyczny jak wyżej opublikowany – nie można
zmieniać kolejności konkurencji.
6. Komisja Pływania PZP sporządzi sprawozdanie z uwzględnieniem wszystkich
startujących.
Obowiązuje od 15.10.2011
PREZES
Polskiego Związku Pływackiego

Krzysztof USIELSKI
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