REGULAMIN
POWOŁYWANIA KADRY WOJEWÓDZKIEJ MŁODZIKÓW
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OZP

Do Kadry Wojewódzkiej Młodzików mogą być powołani zawodnicy z kategorii Młodzik wg kategorii
wiekowej ustalanej przez Polski Związek Pływacki.
Zgodnie z bieżącymi ustaleniami Kadrę Wojewódzką Młodzików tworzą zawodnicy 12 i 13-letni.
1. Skład Kadry ustalany jest na początku roku i weryfikowany jednokrotnie po drugiej rundzie
Drużynowych Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików.
2. Liczba zawodników tworzących Kadrę uzależniona jest od liczby miejsc przyznanych przez
Świętokrzyską Federację Sportu.
3. Kadrę tworzą w równych ilościach dziewczęta i chłopcy.
4. Zawodnik powołany do Kadry musi być reprezentantem klubu zrzeszonego w Świętokrzyskim
Okręgowym Związku Pływackim, posiadać aktualną Licencję Polskiego Związku Pływackiego
oraz status ‘AKTYWNY’ w Systemie Ewidencji i Licencji PZP.
5. Zawodnik musi posiadać nienaganną opinię Klubu i trenera prowadzącego.
6. Skład Kadry powstaje w oparciu o Ranking utworzony z wyników uzyskanych przez
zawodników w roku poprzedzającym rok powołania.
7. Ranking klasyfikuje zawodniczki i zawodników za sumę punktów aktualnej punktacji
wielobojowej FINA z czterech konkurencji:
 3 najlepsze wyniki uzyskane w trakcie rozgrywek Świętokrzyskiej Ligi Pływackiej za
niepowtarzające się konkurencje, które nie są konkurencjami Sprawdzianu
Wytrzymałości,
 1 najlepszy wynik ze Sprawdzianu Wytrzymałości i Wszechstronności.
8. Wszystkie wyniki muszą być uzyskane zgodnie z przepisami FINA i PZP.
9. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności zawodnika w Sprawdzianie Wytrzymałości,
jako wynik konkurencji może zostać przyjęty wynik uzyskany w danej konkurencji w trakcie
innych zawodów przed datą Sprawdzianu, zamieszczony w Rankingu Europejskim.
10. Ostatnie miejsce kwalifikujące do kadry, zarówno wśród dziewcząt jak i chłopców
przyznawane jest decyzją Zarządu ŚOZP zawodnikom, którzy:
 z obiektywnych przyczyn nie uczestniczyli w procesie kwalifikacji,
 nie uzyskali kwalifikacji, ale ich sportowa postawa, predyspozycje oraz wzorowe
podejście do treningu dają nadzieję na szybkie dorównanie poziomem do pozostałych
zawodników.
11. Jeśli Zarząd nie skorzysta z możliwości dopisania zawodnika(-czki ) miejsce to zajmuje kolejny
zawodnik(-czka) z Rankingu.
12. W przypadku rezygnacji zawodnika zakwalifikowanego do kadry jego miejsce zajmie kolejny
zawodnik(-czka) z Rankingu.
13. W trakcie sezonu może być publikowany przejściowy Ranking zawodników ubiegających się
o powołanie (pierwszy po rundach wiosennych Ligi Świętokrzyskiej) który uwzględniał będzie
wyniki uzyskane w rozegranych zawodach.
14. Rezerwę Kadry stanowić będą kolejni zawodnicy z Rankingu w liczbie stanowiącej 50% miejsc
przyznanych przez Wojewódzką Federację Sportu.
15. Skład Kadry Wojewódzkiej Młodzików zatwierdza Zarząd ŚOZP.
Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Świętokrzyskiego OZP uchwałą z dnia 14.10.2021.

