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ZASADY GENERALNE
DO WSZYSTKICH REGULAMINÓW ZAWODÓW P YWACKICH
1. Termin i miejsce zawodów.
Zgodnie z kalendarzem sportowym PZP na dany rok.
2. Kierownictwo zawodów - Komisja SDdziowska i OdwoEawcza.
2.1. Kierownictwo sportowe zawodów sprawuje Komisja PEywania:
PZP na wszystkich mistrzostwach Polski we wszystkich kategoriach
wiekowych oraz zawodach Grand Prix i DruJynowych Mistrzostwach
Polski,
OZP na pozostaEych zawodach.
2.2. Organizatora zawodów wyznacza PZP.
2.3. PeEnomocnikiem ZwiKzku w zakresie przeprowadzenia zawodów jest Delegat
ZarzKdu PZP/OZP wyznaczony przez:
PZP na wszystkie mistrzostwa Polski we wszystkich kategoriach
wiekowych, zawody Grand Prix oraz DruJynowe Mistrzostwa Polski,
OZP na pozostaEe zawody.
2.4. OstatecznK weryfikacjD wyników zawodów centralnych przeprowadza Komisja
PEywania PZP, a zawodów pozostaEych obowiKzkowo Komisja PEywania OZP.
2.5. Komisja SDdziowska.
2.5.1. Komisje sDdziowskie na wszystkie zawody powoEujK wEadze sDdziowskie
OZP, na którego terenie odbywa siD impreza.
2.5.2. Prezydium Kolegium SDdziów PZP powoEuje na imprezy centralne sDdziów na
gEówne funkcje. Liczba dodatkowo powoEanych zaleJy od rangi imprezy oraz
liczby i klasy sDdziów miejscowych..
2.5.3. Maksymalny skEad komisji sDdziowskiej wynosi:
26 osób na pEywalni 8-torowej,
22 osoby na pEywalni 6-torowej.
2.6. Komisja OdwoEawcza.
2.6.1. Komisja OdwoEawcza powoEywana jest obowiKzkowo na zimowe i gEówne letnie mistrzostwa Polski seniorów oraz moJe byO powoEana na pozostaEe
imprezy centralne.
2.6.2. Tryb powoEywania, skEad i zakres dziaEania Komisji okrePla odrDbny
regulamin.
3. Uczestnictwo.
3.1. W zawodach majK prawo startu zawodnicy odpowiadajKcy nastDpujKcym wymogom :
zgEoszeni przez klub/szkoED lub PZP
posiadajK „sztywnK” kartD zgEoszeS (licencjD)
posiadajK aktualne badania lekarskie,
speEniajK wymogi regulaminów okrePlonych zawodów.
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W przypadku stwierdzenia zgEoszenia do zawodów niezgodnego z regulaminem
zawodnik moJe byO dopuszczony pod warunkiem uiszczenia opEaty porzKdkowej w
wysokoPci 200 zEotych. OpEatD naleJy uiPciO na odprawie technicznej na rzecz
gEównego organizatora .
3.2. W zawodach mogK uczestniczyO w poszczególnych konkurencjach jedynie
zawodnicy zgEoszeni w terminie. Nie dopuszcza siD dodatkowych zgEoszeS na
konferencji technicznej.
3.3. SDdzia gEówny moJe, w porozumieniu z Delegatem PZP, wykluczyO z zawodów
zawodnika za niesportowe zachowanie, w tym celowe przedEuJanie ukoSczenia
wyPcigu.
4. Program zawodów.
Zgodnie z regulaminem danych zawodów.
5. Przepisy techniczne.
5.1. JeJeli w eliminacjach danej konkurencji startuje mniej niJ 12 zawodników na
pEywalniach 25 m lub mniej niJ 16 zawodników na pEywalni 50 m - finaEu "B" nie
rozgrywa siD. Zawodnicy z czasami 7 i 8 (25 m) oraz 9 i 10 (50 m) stanowiK rezerwD
dla finaEu "A". Zawodnicy z czasami 13 i 14 (25 m) oraz 17 i 18 (50 m) stanowiK
rezerwD dla finaEu "B. Wycofanie z finaEu A lub B moJe byO dokonane najpóUniej do
30 min. po zakoSczeniu danej konkurencji – wycofanie zawodnika po tym czasie
powoduje naEoJenie opEaty regulaminowej w wysokoPci 50 zEotych. Wycofanie
zg0oszonego zawodnika z eliminacji powoduje na0o7enie op0aty regulaminowej w
wysoko)ci 50 z0.
5.2. Mistrzostwa Polski 12,13,14,15,16,17,18, mEodzieJowców i seniorów przeprowadzane sK systemem eliminacji i finaEów.
5.3. Najsilniejsze serie 800 i 1500 m oraz wszystkie sztafety rozgrywane bDdK w bloku
finaEowym. Rozstawienia serii wszystkich konkurencji dokona Komisja PEywania.
6. ZgEoszenia do zawodów.
6.1. ZgEoszenie do zawodów powinno skEadaO siD z :
alfabetycznej listy zawodników z podaniem roku urodzenia, numeru kodu
zawodnika, nazwy i numeru szkoEy sportowej, numeru zgEoszenia/licencji
oraz wykazu konkurencji, do których zawodnik zostaje zgEoszony
kompletu, dokEadnie wypeEnionych pismem drukowanym, kart startowych
potwierdzenia posiadania przez wszystkich zawodników waJnych badaS
lekarskich.
6.2. W zgEoszeniu naleJy podawaO czasy uzyskane w ostatnich 12 miesiKcach
poprzedzajKcych imprezD na pEywalni o tej samej dEugoPci. NaleJy podaO miejsce i
datD uzyskania wyniku.
6.3. KopiD zgEoszenia naleJy obowiKzkowo przesEaO do PrzewodniczKcego Komisji
PEywania PZP w tym samym terminie co do organizatora.
6.4. ZgEoszenie musi byO podpisane przez przedstawiciela klubu/szkoEy upowaJnionego
do podejmowania zobowiKzaS finansowych oraz przez trenera koordynatora
klubu/sekcji.
6.5. ZgEoszenia nie zawierajKce wszystkich danych lub nadesEane po terminie mogK byO
uwzglDdnione po uiszczeniu opEaty porzKdkowej - p.pkt.3.
6.6. OpEata startowa na mistrzostwach Polski i zawodach Grand Prix wynosi 10 zEotych
od kaJdego zgEoszonego startu. OpEata ta pobierana jest w caEoPci na rzecz PZP.
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7. Kierownik ekipy na zawodach powinien posiadaO karty zgEoszeS zawodników do
PZP/OZP.
8. Nagrody.
8.1. Na mistrzostwach Polski seniorów, mEodzieJowców i juniorów 17-18 lat PZP
przyznaje medale i dyplomy za trzy pierwsze miejsca w kaJdej konkurencji. Na
mistrzostwach Polski pozostaEych kategorii wiekowych przyznaje siD medale za trzy
pierwsze miejsca oraz dyplomy za miejsca w finale „A”.
8.2. Na pozostaEych zawodach nagrody przyznaje siD zgodnie z regulaminem danych
zawodów.
8.3. O ile regulamin danej imprezy nie przewiduje inaczej, najlepszym zawodnikiem jest
ten, który zgromadzi najwiDkszK iloPO punktów wedEug tabeli punktowej za jeden
wynik uzyskany w wyPcigu finaEowym. PZP corocznie wskaJe tabelD obowiKzujKcK
dla pEywalni 25 i 50 metrowych.
8.4. Nagrody muszK byO odbierane osobiPcie. JePli osoba nagrodzona nie zgEosi siD,
nagrodD odbiera nastDpna w klasyfikacji.
9. Zasady finansowania.
9.1. Na wszystkich mistrzostwach Polski podziaE kosztów jest nastDpujKcy :
organizacyjne pokrywa PZP wspólnie z bezpoPrednim organizatorem /ozp,
klub, szkoEa itp./,
uczestnictwa pokrywajK zgEaszajKce kluby.
9.2. Na pozostaEych imprezach zasady finansowania okrePlajK ich regulaminy.
10. Postanowienia koScowe.
10.1. Na wszystkich zawodach w pEywaniu obowiKzujK przepisy PZP i FINA.
10.2. W sprawach nie objDtych regulaminem oraz komunikatem organizacyjnym decyduje
Delegat ZarzKdu, który jest jednoczePnie przewodniczKcym Komisji OdwoEawczej o
ile jest taka powoEana.
10.3. Ewentualne protesty naleJy skEadaO na piPmie sDdziemu gEównemu zawodów nie
póUniej niJ 30 min. od zaistnienia przyczyny, wpEacajKc jednoczePnie vadium w
wysokoPci 200 zEotych. W przypadku uwzglDdnienia protestu vadium zostanie
zwrócone. Protest bez vadium nie bDdzie rozpatrywany.
10.4. Nie dopuszcza siD dodatkowych startów poza konkursem.
10.5. Nie bDdK uznawane rekordy Polski uzyskane w indywidualnych próbach.
10.6. Rekordy Polski w kategoriach: seniorów, juniorów 18 i 17 lat, juniorów mEodszych
16, 15, 14 w pEywaniu mogK byO ustanowione wyEKcznie przy zastosowaniu
automatycznego urzKdzenia do pomiaru czasu.
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WYTYCZNE I WYMOGI DOTYCZ CE
WYPOSA:ENIA OBIEKTU ORAZ OBOWI ZKI ORGANIZATORA
NA ZAWODACH P YWACKICH
1. Cel i zadania.
Celem wytycznych jest wEaPciwe przygotowanie obiektu i przestrzeganie podstawowych
obowiKzków organizatora, które pozwolK na prawidEowe przeprowadzenie zawodów
pEywackich zgodnie z przepisami.
2. Przygotowanie obiektu.
2.1. PEywalnia 50 m musi byO wyposaJona w sEupki startowe z dwóch stron niecki.
2.2. Zradiofonizowanie obiektu i zapewnienie spikera/informatora.
2.3. Stoliki i krzesEa dla zawodników i sDdziów.
2.4. SEupki startowe ponumerowane z 4-ch stron. SEupek nr 1 znajduje siD z prawej strony
gdy stoi siD na starcie twarzK do pEywalni.
2.5. Liny torowe peEne - w odlegEoPci 5 m od kraScowych Pcian pEywalni powinny byO
innego koloru niJ pozostaEe.
2.6. Linki z chorKgiewkami zawieszone w odlegEoPci 5 m od obu kraSców pEywalni na
wysokoPci 1.8 m nad powierzchniK wody.
2.7. Linka falstartowa zawieszona w poprzek pEywalni w odlegEoPci 15 m od linii startu,
na wysokoPci minimum 1,2 m nad powierzchniK wody, Eatwo opuszczana z jednej
strony.
2.8. WyraUnie oznaczona odlegEoPO 15 m od obu kraSców pEywalni.
2.9. Woda przezroczysta o temperaturze min. 27o C.
2.10. NatDJenie oPwietlenia nad sEupkami startowymi i kraScami pEywalni przy nawrotach
nie moJe byO mniejsze niJ 100 luksów.
2.11. Tablice z numerami od 1 do 59 po 1 na kaJdy tor do konkurencji 800-1500 m stylem
dowolnym
2.12. Szatnia dla zawodników i sDdziów /damska i mDska/.
2.13. Na obiektach otwartych zapewnienie namiotów dla wszystkich uczestników.
2.14. Obiekt powinien byO przygotowany do odbioru przez sDdziego gEównego i delegata
PZP przed konferencjK technicznK.
3. ObowiKzki organizatora.
3.1. Wyznaczenie imienne osoby odpowiedzialnej za organizacjD zawodów.
3.2. Przygotowanie scenariusza otwarcia i zamkniDcia zawodów.
3.3. Przygotowanie i rozesEanie wszystkim uczestnikom zawodów szczegóEowych
informacji zawierajKcych :
miejsce zawodów,
termin zawodów /data i godzina rozpoczDcia/,
dane techniczne pEywalni,
termin nadsyEania zgEoszeS,
termin ewentualnej rezerwacji kwater,
datD, godzinD i miejsce konferencji technicznej,
6

inne sprawy organizacyjne.
3.4. Zapewnienie informacji o zawodach i rezultatach w Internecie, w tym:
- przesEanie do PZP w formie elektronicznej komunikatu organizacyjnego nie
póUniej niJ na 6 tygodni przed zawodami
3.5. Zapewnienie bie7=cego publikowania wyników zawodów w Internecie.
- przesEanie bezpoPrednio po zawodach do PZP wyników zawodów w formacie
Lenex (.lxf)
4. Zabezpieczenie komisji sDdziowskiej.
4.1. Zapotrzebowanie na komisjD sDdziowskK naleJy zgEaszaO do Kolegium SDdziów
danego OZP.
4.2. Termin zapotrzebowania przed zawodami wynosi 2 miesiKce w przypadku zawodów
centralnych i 1 miesiKc w przypadku zawodów lokalnych.
5. Zapewnienie opieki lekarskiej na zawodach.
5.1. Organizator odpowiada za zapewnienie zgodnej z przepisami opieki lekarskiej.
5.2. Bez speEnienia warunku 5.1 zawody nie mogK siD rozpoczKO.
6. Zabezpieczenie sprawnych czasomierzy.
6.1. Organizator odpowiada za zapewnienie wEaPciwej iloPci sprawnych czasomierzy
elektronicznych.
6.2. Minimalna iloPO czasomierzy wynosi:
10 sztuk na pEywalni 6-torowej,
12 sztuk na pEywalni 8-torowej.
7. Zabezpieczenie wEaPciwych druków.
7.1. Organizator zobowiKzany jest do zapewnienia wszelkich druków, formularzy i
materiaEów pomocniczych jak:
karty sDdziów celowniczych,
tabele punktowe.
7.2. Organizator odpowiada za uzgodnienie powyJszych spraw z wEaPciwymi komisjami i
komórkami PZP.
8. Przygotowanie listy startowej.
8.1. Na wszystkich imprezach centralnych wiodKcK jest Komisja PEywania PZP.
8.2. Komisja przygotowuje listD na mistrzostwa seniorów.
8.3. Na pozostaEe imprezy centralne listD przygotowuje bezpoPredni organizator w
porozumieniu z KomisjK PEywania.
9. Zabezpieczenie pracy sekretariatu zawodów.
9.1. ObsEuga: maszynopisanie, obsEuga komputera, powielanie, prowadzenie wszelkich
punktacji, dostDp do Internetu.
9.2. WyposaJenie: maszyna do pisania, komputer, kserokopiarka, materiaEy piPmienne.
10. ProtokóE zawodów.
10.1. Organizator jest odpowiedzialny za prawidEowe sporzKdzenie protokóEu.
10.2. ProtokóE winien byO sporzKdzony i dostarczony wszystkim uczestnikom/klubom w
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ciKgu 1 godziny po zamkniDciu zawodów.
10.3. ProtokóE z kartami startowymi musi byO dostarczony w ciKgu trzech dni do Komisji
PEywania PZP.
10.4. Zawody musza byO obsEugiwane programem Splash (lista startowa i bieJKca obsEuga
zawodów). Rezultaty zawodów muszK byO na bieJKco publikowane w Internecie.
10.5. NiezbDdne elementy protokóEu.
10.5.1. Sprawy organizacyjne zawodów :
miejsce i termin,
nazwa,
dEugoPO pEywalni,
rodzaj pomiaru czasu,
peEna obsada komisji sDdziowskiej wraz z funkcjami i klasami
liczba klubów i startujKcych zawodników.
10.5.2. Wyniki techniczne zawodów w tym :
nazwisko i imiD zawodnika,
rok urodzenia,
nazwa klubu i numer szkoEy sportowej,
wyniki zawodnika /w przypadku uzyskania wyniku rekordowego naleJy to
zaznaczyO przy wyniku /,
iloPO punktów wg aktualnej tabeli punktowej /gdy zachodzi taka potrzeba/,
punktacjD druJynowK /gdy jest prowadzona/,
zestawienie ustanowionych rekordów Polski,
zestawienie najlepszych zawodników /gdy sK wyEaniani/.
11. Postanowienia koScowe.
11.1. Wszyscy organizatorzy bezpoPredni zawodów pEywackich muszK bezwzglDdnie
przestrzegaO w/w wytycznych i obowiKzków.
11.2. NiedopeEnienie obowiKzków moJe spowodowaO :
opóUnienie rozpoczDcia do czasu usuniDcia braków lub odwoEanie
zawodów,
nieuznanie wyników.
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CEREMONIA
OTWARCIA MISTRZOSTW POLSKI W P YWANIU
1.

CaEa ceremonia nie powinna trwaO dEuJej niJ 15 minut.

2.

Defilada uczestników w kolejnoPci:
komisja sDdziowska prowadzona przez sDdziego gEównego,
sDdzia rozprowadzajKcy zawodników,
3-ch zawodników stanowiKcych poczet sztandarowy /ustalony przez Delegata ZarzKdu
PZP na odprawie technicznej/,
zawodnicy klubami w kolejnoPci alfabetycznej.

3.

Defilada odbywa siD w takt marsza, a w tym czasie spiker przedstawia uczestników.

4.

Spiker prosi przedstawiciela gospodarzy o powitanie uczestników.

5.

Spiker prosi przedstawiciela PZP o otwarcie imprezy. Otwarcia dokonuje prezes lub
upowaJniony czEonek zarzKdu.

6.

Po otwarciu nastDpuje wciKgniDcie flagi wg komend :
„poczet flagowy wystKp”,
„flaga na maszt” /w tym czasie grana jest 1 zwrotka hymnu z refrenem/,
„poczet wstKp”.

7.

WrDczenie oficjalnych nagród za wczePniej odbyte imprezy.

8.

WrDczenie dyplomów, wyróJnieS itp.

9.

PoJegnanie zawodników.

10. Defilada w takt marsza - zawodnicy opuszczajK pEywalniD.
11. PowyJsze powinno byO uzgodnione przez gospodarza imprezy z Delegatem ZarzKdu
PZP i podane na odprawie technicznej.
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CEREMONIA
ZAMKNI?CIA MISTRZOSTW POLSKI W P YWANIU
1. CeremoniaE zamkniDcia winien siD rozpoczKO najpóUniej 15 minut po zakoSczeniu
ostatniej konkurencji.
2. Ustawienie caEej komisji sDdziowskiej, jak podczas otwarcia.
3. Defilada zawodników, jak podczas otwarcia.
4. Dekoracja zawodników z ostatniej konkurencji.
5. Dekoracja najlepszych zawodników imprezy.
6. WystKpienie przedstawiciela PZP - zamkniDcie imprezy,
7. Opuszczenie flagi przez poczet sztandarowy /w tym czasie odegrana jest 1 zwrotka
hymnu z refrenem /.
8. Defilada zawodników - opuszczenie pEywalni przez wszystkich uczestników.
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TRYB POWO YWANIA, SK AD i ZAKRES DZIA ANIA
KOMISJI ODWO AWCZYCH
1.

KomisjD na mistrzostwa Polski seniorów powoEuje ZarzKd PZP.

2.

Komisje na pozostaEe imprezy mogK byO powoEywane przez ZarzKd PZP lub OZP.

3.

Komisja skEada siD z 3-ch osób - przewodniczKcego i 2-ch czEonków. W skEadzie Komisji
obowiKzkowo musi byO czEonek ZarzKdu powoEujKcego KomisjD. PrzewodniczKcym jest
zawsze Delegat wyznaczony na dane zawody.

4.

Do zakresu dziaEania komisji naleJy :
rozpatrywanie zgEoszonych protestów,
ogólny nadzór nad przestrzeganiem przepisów i regulaminów.

5.

Komisja rozpatruje wyEKcznie protesty zgEaszane na piPmie zgodnie z zasadami
generalnymi. Warunkiem rozpatrzenia protestu jest opEacenie vadium.

6.

ZgEaszane protesty mogK dotyczyO :
dziaEaS i decyzji, które nie sK zgodne z przepisami i regulaminem zawodów,
spraw nie objDtych przepisami i regulaminem zawodów, a wynikEych w trakcie
zawodów,
interpretacji decyzji dotyczKcych naruszenia przepisów lub regulaminu zawodów.

7.

Decyzje Komisji sK ostateczne.
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REGULAMIN
MISTRZOSTW POLSKI W P YWANIU
SENIORÓW I M ODZIE:OWCÓW 19 – 20 LAT (P YWALNIA 50 M)
1. Termin i miejsce zawodów.
WedEug zasad generalnych.
2. Kierownictwo zawodów - Komisja SDdziowska i OdwoEawcza.
WedEug zasad generalnych.
3. Uczestnictwo.
3.1. WedEug zasad generalnych.
3.2. W zawodach majK prawo startu zawodnicy 14-letni i starsi.
3.3. WydziaE Szkolenia w uzasadnionych poziomem sportowym przypadkach moJe
wyraziO zgodD na zgEoszenie zawodniczek 13 letnich.
4. Program zawodów.
I dzie#
4.1
4.3
4.5
4.7

Kobiety
200 m st. motylkowym
50 m st. dowolnym
200 m st. grzbietowym
4x200 m st. dowolnym

4.9
4.11
4.13
4.15
4.17

200 m st. dowolnym
50 m st. klasycznym
100 m st. grzbietowym
400 m st. zmiennym
4x100 m st. dowolnym

4.19
4.21
4.23
4.25
4.27

100 m st. motylkowym
50 m st. grzbietowym
200 m st. klasycznym
400 m st. dowolnym
200 m st. zmiennym

4.29
4.31
4.33
4.35
4.37

100 m st. dowolnym
100 m st. klasycznym
50 m st. motylkowym
800 m st. dowolnym
4x100 m st. zmiennym

4.2
4.4
4.6
4.8
II dzie#
4.10
4.12
4.14
4.16
4.18
III dzie#
4.20
4.22
4.24
4.26
4.28
IV dzie#
4.30
4.32
4.34
4.36
4.38

MF7czyGni
200 m st. motylkowym
50 m st. dowolnym
200 m st. grzbietowym
4x200 m st. dowolnym
200 m st. dowolnym
50 m st. klasycznym
100 m st. grzbietowym
400 m st. zmiennym
4x100 m st. dowolnym
100 m st. motylkowym
50 m st. grzbietowym
200 m st. klasycznym
400 m st. dowolnym
200 m st. zmiennym
100 m st. dowolnym
100 m st. klasycznym
50 m st. motylkowym
1500 m st. dowolnym
4x100 m st. zmiennym

5. Przepisy techniczne.
5.1. Zawody przeprowadzane sK systemem eliminacji i finaEów. Konkurencje 800 m
i 1500 m stylem dowolnym oraz sztafety rozgrywane sK seriami na czas. Najsilniejsze
serie tych konkurencji oraz wszystkie sztafety rozgrywane bDdK w bloku finaEowym.
Rozstawienia serii wszystkich konkurencji dokona Organizator na podstawie
rankingu sporzKdzonego z wyników uzyskanych w ostatnich 12 miesiKcach
poprzedzajKcych imprezD na pEywalni o tej samej dEugoPci.
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5.2. We wszystkich konkurencjach przeprowadzanych systemem eliminacji i finaEów w
pierwszej czDPci zawodów rozgrywa siD finaEy „A”, w drugiej finaEy „B” w kategorii
open. Wszystkie sztafety odbywajK siD po finaEach „B”. Zawodnicy majK prawo startu
w dowolnej iloPci konkurencji.
6. ZgEoszenia.
6.1. WedEug zasad generalnych.
6.2.

Termin zgEoszeS do konkurencji upEywa na 10 dni przed dniem rozpoczDcia
zawodów.

6.3.

Po opublikowaniu w Internecie listy zgEoszonych zawodników zmiany mogK byO
dokonane wyEKcznie na odprawie technicznej i dotyczyO
- wycofania zawodnika z konkurencji
- wpisania na miejsce wycofanego zawodnika w tej samej konkurencji innego
reprezentanta tego samego klubu

6.4.

Organizator zobowiKzany jest zorganizowaO odprawD technicznK w dniu
poprzedzajKcym zawody.

6.5.

Nie zgEoszenie siD na start powoduje naEoJenie na klub kary porzKdkowej w
wysokoPci 50 zE – bez wzglDdu na przyczynD. Uregulowanie tej naleJnoPci do PZP
warunkuje dopuszczenie klubu do nastDpnych zawodów organizowanych przez PZP.

6.6.

Organizator zobowiKzany jest do umieszczenia w komunikacie z zawodów
zestawienia zawodników, którzy nie zgEosili siD na start, w podziale na kluby i pEeO.

7. Nagrody.
7.1. WedEug zasad generalnych.
7.2. W kaJdej konkurencji przyznaje siD odrDbnie medale za kategoriD „open” i kategoriD
mEodzieJowca 19-20 lat.
7.3. MEodzieJowcy zarówno startujKcy indywidualnie jak i w sztafetach zEoJonych
wyEKcznie z tego rocznika sK dwukrotnie klasyfikowani: w kategorii „open” i w
swoim roczniku. Pozostali zawodnicy sK klasyfikowani wyEKcznie w kategorii
„open”.
7.4. MEodzieJowcy klasyfikowani sK na podstawie finaEu „open” i eliminacji.
8. Zasady finansowania.
WedEug zasad generalnych.
9. Postanowienia koScowe
WedEug zasad generalnych.
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REGULAMIN
MISTRZOSTW POLSKI W P YWANIU
SENIORÓW I M ODZIE:OWCÓW 19 – 20 LAT B?DACYCH KWALIFIKACJAMI
DO MISTRZOSTW JWIATA 50 M (P YWALNIA 50 M)
1. Termin i miejsce zawodów.
WedEug zasad generalnych.
2. Kierownictwo zawodów - Komisja SDdziowska i OdwoEawcza.
WedEug zasad generalnych.
3. Uczestnictwo.
3.1. WedEug zasad generalnych.
3.2. W zawodach majK prawo startu zawodnicy 14-letni i starsi.
3.3. WydziaE Szkolenia w uzasadnionych poziomem sportowym przypadkach moJe
wyraziO zgodD na zgEoszenie zawodniczek 13 letnich.
4. Program zawodów.
I dzie#
4.1
4.3
4.5
4.7
4.9

Kobiety
1500 m st. dowolnym
200 m st. motylkowym
50 m st. dowolnym
200 m st. grzbietowym
4x200 m st. dowolnym

4.11
4.13
4.15
4.17
4.19

200 m st. dowolnym
50 m st. klasycznym
100 m st. grzbietowym
400 m st. zmiennym
4x100 m st. dowolnym

4.21
4.23
4.25
4.27
4.29

100 m st. motylkowym
50 m st. grzbietowym
200 m st. klasycznym
400 m st. dowolnym
200 m st. zmiennym

4.31
4.33
4.35
4.37
4.39

100 m st. dowolnym
100 m st. klasycznym
50 m st. motylkowym
800 m st. dowolnym
4x100 m st. zmiennym

4.2
4.4
4.6
4.8
4.10
II dzie#
4.12
4.14
4.16
4.18
4.20
III dzie#
4.22
4.24
4.26
4.28
4.30
IV dzie#
4.32
4.34
4.36
4.38
4.40

MF7czyGni
800 m st. dowolnym
200 m st. motylkowym
50 m st. dowolnym
200 m st. grzbietowym
4x200 m st. dowolnym
200 m st. dowolnym
50 m st. klasycznym
100 m st. grzbietowym
400 m st. zmiennym
4x100 m st. dowolnym
100 m st. motylkowym
50 m st. grzbietowym
200 m st. klasycznym
400 m st. dowolnym
200 m st. zmiennym
100 m st. dowolnym
100 m st. klasycznym
50 m st. motylkowym
1500 m st. dowolnym
4x100 m st. zmiennym

5. Przepisy techniczne.
5.1. Zawody przeprowadzane sK systemem eliminacji i finaEów. Konkurencje 800 m
i 1500 m stylem dowolnym oraz sztafety rozgrywane sK seriami na czas. Najsilniejsze
serie tych konkurencji oraz wszystkie sztafety rozgrywane bDdK w bloku finaEowym.
Rozstawienia serii wszystkich konkurencji dokona Organizator na podstawie
rankingu sporzKdzonego z wyników uzyskanych w ostatnich 12 miesiKcach
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poprzedzajKcych imprezD na pEywalni o tej samej dEugoPci.
5.2. We wszystkich konkurencjach przeprowadzanych systemem eliminacji i finaEów w
pierwszej czDPci zawodów rozgrywa siD finaEy „A”, w drugiej finaEy „B” w kategorii
open. Wszystkie sztafety odbywajK siD po finaEach „B”. Zawodnicy majK prawo startu
w dowolnej iloPci konkurencji.
6. ZgEoszenia.
6.1. WedEug zasad generalnych.
6.2. Termin zgEoszeS do konkurencji upEywa na 10 dni przed dniem rozpoczDcia
zawodów.
6.3. Po opublikowaniu w Internecie listy zgEoszonych zawodników zmiany mogK byO
dokonane wyEKcznie na odprawie technicznej i dotyczyO
- wycofania zawodnika z konkurencji
- wpisania na miejsce wycofanego zawodnika w tej samej konkurencji innego
reprezentanta tego samego klubu
6.4. Organizator zobowiKzany
poprzedzajKcym zawody.

jest

zorganizowaO

odprawD

technicznK

w

dniu

6.5. Nie zgEoszenie siD na start powoduje naEoJenie na klub kary porzKdkowej w
wysokoPci 50 zE – bez wzglDdu na przyczynD. Uregulowanie tej naleJnoPci do PZP
warunkuje dopuszczenie klubu do nastDpnych zawodów organizowanych przez PZP.
6.6. Organizator zobowiKzany jest do umieszczenia w komunikacie z zawodów
zestawienia zawodników, którzy nie zgEosili siD na start, w podziale na kluby i pEeO.
7. Nagrody.
7.1. WedEug zasad generalnych.
7.2. W kaJdej konkurencji przyznaje siD odrDbnie medale za kategoriD „open” i kategoriD
mEodzieJowca 19-20 lat.
7.3. MEodzieJowcy zarówno startujKcy indywidualnie jak i w sztafetach zEoJonych
wyEKcznie z tego rocznika sK dwukrotnie klasyfikowani: w kategorii „open” i w
swoim roczniku. Pozostali zawodnicy sK klasyfikowani wyEKcznie w kategorii
„open”.
7.4. MEodzieJowcy klasyfikowani sK na podstawie finaEu „open” i eliminacji.
8. Zasady finansowania.
WedEug zasad generalnych.
9. Postanowienia koScowe
WedEug zasad generalnych.
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REGULAMIN
MISTRZOSTW POLSKI W P YWANIU
SENIORÓW I M ODZIE:OWCÓW 19 – 20 LAT (P YWALNIA 25 M)

1. Termin i miejsce zawodów.
WedEug zasad generalnych.
2. Kierownictwo zawodów - Komisja SDdziowska i OdwoEawcza.
WedEug zasad generalnych.
3. Uczestnictwo.
3.1. WedEug zasad generalnych.
3.2. W zawodach majK prawo startu zawodnicy 14-letni i starsi.
3.3. WydziaE Szkolenia w uzasadnionych poziomem sportowym przypadkach moJe
wyraziO zgodD na zgEoszenie zawodniczek 13 letnich.
4. Program zawodów.
I dzie# eliminacje
4.1
4.3
4.5
4.6
4.8
4.10

MF7czyGni
50 m st. dowolnym
200 m st. zmiennym
200 m st. grzbietowym
100 m st. motylkowym
100 m st. klasycznym
400 m st. dowolnym

4.12
4.14
4.15
4.17
4.19
4.21
4.23
4.25

50 m st. dowolnym póEfinaE
400 m st. dowolnym fina0
200 m st. grzbietowym fina0
100 m st. motylkowym póEfinaE
100 m st. klasycznym póEfinaE
200 m st. zmiennym fina0
50 m st. dowolnym fina0
4 x 50 m st. zmiennym

4.27
4.29
4.31

4.34
4.36
4.38
4.40
4.42
4.45
4.47

4.2
4.4

Kobiety
50 m st. klasycznym
100 m st. grzbietowym

4.7
200 m st. motylkowym
4.9
200 m st. zmiennym
4.11 100 m st. dowolnym
I dzie# pó0fina0y i fina0y
4.13 50 m st. klasycznym póEfinaE

4.16 100 m st. grzbietowym póEfinaE
4.18 200 m st. zmiennym fina0
4.20 200 m st. motylkowym fina0
4.22 100 m st. dowolnym póEfinaE
4.24 50 m st. klasycznym fina0
4.26 4 x 100 m st. dowolnym
II dzie# eliminacje
50 m st. grzbietowym
4.28 50 m st. motylkowym
400 m st. zmiennym
4.30 100 m st. zmiennym
4.29 200 m st. klasycznym
100 m st. dowolnym
4.32 800 m st. dowolnym (najwolniejsze serie)
II dzie# pó0fina0y i fina0y
4.33 800 m st. dowolnym (najszybsza seria)
50 m st. grzbietowym póEfinaE
4.35 50 m st. motylkowym póEfinaE
4.37 200 m st. klasycznym fina0
400 m st. zmiennym fina0
4.39 100 m st. dowolnym fina0
100 m st. klasycznym fina0
100 m st. dowolnym póEfinaE
4.41 100 m st. grzbietowym fina0
4.43 100 m st. zmiennym póEfinaE
100 m st. motylkowym fina0
4.44 50 m st. motylkowym fina0
4.46 4 x 50 m st. dowolnym
50 m st. grzbietowym fina0
4 x 100 m st. zmiennym
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4.49
4.51
4.53
4.55
4.56
4.57
4.59
4.61
4.63
4.65
4.67
4.69
4.71

4.73
4.75
4.77

4.79
4.81
4.83
4.85
4.87
4.89
4.91

III dzie# eliminacje
4.48 50 m st. grzbietowym
4.50 400 m st. dowolnym
4.52 100 m st. klasycznym
4.54 100 m st. motylkowym

50 m st. klasycznym
100 m st. grzbietowym
100 m st. zmiennym
200 m st. motylkowym
1500 m st. dowolnym(najwolniejsze serie)
III dzie# pó0fina0y i fina0y
4.58 50 m st. grzbietowym póEfinaE
1500 m st. dowolnym (najszybsza seria)
50 m st. klasycznym póEfinaE
4.60 400 m st. dowolnym fina0
100 m st. zmiennym póEfinaE
4.62 100 m st. klasycznym póEfinaE
100 m st. grzbietowym póEfinaE
4.64 100 m st. zmiennym fina0
4.66 100 m st. motylkowym póEfinaE
200 m st. motylkowym fina0
4.68 50 m st. grzbietowym fina0
100 m st. dowolnym fina0
4.70 4 x 50 m st. zmiennym
50 m st. klasycznym fina0
4 x 100 m st. dowolnym
IV dzie# eliminacje
4.72 50 m st. dowolnym
50 m st. motylkowym
4.74 400 m st. zmiennym
200 m st. klasycznym
4.76 200 m st. dowolnym
200 m st. dowolnym
4.78 200 m st. grzbietowym
IV dzie# pó0fina0y i fina0y
50 m st. dowolnym póEfinaE
50 m st. motylkowym póEfinaE
4.80 400 m st. zmiennym fina0
4.82 200 m st. dowolnym fina0
200 m st. klasycznym fina0
4.84 100 m st. klasycznym fina0
100 m st. zmiennym fina0
4.86 100 m st. motylkowym fina0
200 m st. dowolnym fina0
4.88 200 m st. grzbietowym fina0
100 m st. grzbietowym fina0
4.90 50 m st. dowolnym fina0
50 m st. motylkowym fina0
4.92 4 x 100 m st. zmiennym
4 x 50 m st. dowolnym

5. Przepisy techniczne.
5.1. Zawody przeprowadzane sK systemem eliminacji i finaEów. Konkurencje 800 m
i 1500 m stylem dowolnym oraz sztafety rozgrywane sK seriami na czas.
Najsilniejsze serie tych konkurencji oraz wszystkie sztafety rozgrywane bDdK w
bloku finaEowym. Rozstawienia serii wszystkich konkurencji dokona Organizator
na podstawie rankingu sporzKdzonego z wyników uzyskanych w ostatnich 12
miesiKcach poprzedzajKcych imprezD na pEywalni o tej samej dEugoPci.
5.2. Zawodnicy majK prawo startu w dowolnej iloPci konkurencji.
6. ZgEoszenia.
6.1. WedEug zasad generalnych.
6.2. Termin zgEoszeS do konkurencji upEywa na 10 dni przed dniem rozpoczDcia
zawodów.
6.3. Po opublikowaniu w Internecie listy zgEoszonych zawodników zmiany mogK byO
dokonane wyEKcznie na odprawie technicznej i dotyczyO
- wycofania zawodnika z konkurencji
- wpisania na miejsce wycofanego zawodnika w tej samej konkurencji innego
reprezentanta tego samego klubu
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6.4. Organizator zobowiKzany jest zorganizowaO odprawD technicznK w dniu
poprzedzajKcym zawody.
6.5. Nie zgEoszenie siD na start powoduje naEoJenie na klub kary porzKdkowej w
wysokoPci 50 zE – bez wzglDdu na przyczynD. Uregulowanie tej naleJnoPci do PZP
warunkuje dopuszczenie klubu do nastDpnych zawodów organizowanych przez
PZP.
6.6. Organizator zobowiKzany jest do umieszczenia w komunikacie z zawodów
zestawienia zawodników, którzy nie zgEosili siD na start, w podziale na kluby i pEeO.
7. Nagrody.
7.1. WedEug zasad generalnych.
7.2. W kaJdej konkurencji przyznaje siD odrDbnie medale za kategoriD „open” i
kategoriD mEodzieJowca 19-20 lat.
7.3. MEodzieJowcy zarówno startujKcy indywidualnie jak i w sztafetach zEoJonych
wyEKcznie z tego rocznika sK dwukrotnie klasyfikowani: w kategorii „open” i w
swoim roczniku. Pozostali zawodnicy sK klasyfikowani wyEKcznie w kategorii
„open”.
7.4. MEodzieJowcy klasyfikowani sK na podstawie finaEu „open” i eliminacji.
8. Zasady finansowania.
WedEug zasad generalnych.
9. Postanowienia koScowe
WedEug zasad generalnych.
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REGULAMIN
ZIMOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W P YWANIU JUNIORÓW 17-18 LAT
I LETNICH MISTRZOSTW – OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY M ODZIE:Y
JUNIORÓW 17-18 LAT
1. Termin i miejsce zawodów.
WedEug zasad generalnych.
2. Kierownictwo zawodów - Komisja SDdziowska i OdwoEawcza.
WedEug zasad generalnych.
3. Uczestnictwo.
3.1. WedEug zasad generalnych.
3.2. W zawodach majK prawo startu zawodnicy 17-18-letni jako jedna kategoria wiekowa.
4. Program zawodów.
I dzie#
4.1
4.3
4.5
4.7
4.9
4.11
4.13

DziewczFta
50 m st. dowolnym
50 m st. klasycznym
100 m st. motylkowym
200 m st. dowolnym
200 m st. grzbietowym
400 m st. zmiennym
4x200 m st. dowolnym

4.15
4.17
4.19
4.21
4.23
4.25

DziewczFta
50 m st. motylkowym
50 m st. grzbietowym
400 m st. dowolnym
200 m st. klasycznym
200 m st. zmiennym
4x100 m st. dowolnym

4.27
4.29
4.31
4.33
4.35
4.37
4.39

DziewczFta
200 m st. motylkowym
100 m st. dowolnym
100 m st. grzbietowym
100 m st. klasycznym
100 m st. zmiennym /pE. 25 m/
800 m st. dowolnym
4x100 m st. zmiennym

4.2
4.4
4.6
4.8
4.10
4.12
4.14
II dzie#
4.16
4. 18
4.20
4.22
4.24
4.26
III dzie#
4.28
4.30
4.32
4.34
4.36
4.38
4.40

19

Ch0opcy
50 m st. dowolnym
50 m st. klasycznym
100 m st. motylkowym
200 m st. dowolnym
200 m st. grzbietowym
400 m st. zmiennym
4x200 m st. dowolnym
Ch0opcy
50 m st. motylkowym
50 m st. grzbietowym
400 m st. dowolnym
200 m st. klasycznym
200 m st. zmiennym
4x100 m st. dowolnym
Ch0opcy
200 m st. motylkowym
100 m st. dowolnym
100 m st. grzbietowym
100 m st. klasycznym
100 m st. zmiennym /pE.25 m/
1500 m st. dowolnym
4x100 m st. zmiennym

5. Przepisy techniczne.
5.1. Zimowe mistrzostwa Polski przeprowadzane sK na pEywalni krytej - 25 m.
5.2. Letnie mistrzostwa Polski rozgrywane sK na pEywalni 50 m w ramach Ogólnopolskiej
Olimpiady MEodzieJy
5.3. Zawody przeprowadzane sK systemem eliminacji i finaEów. Konkurencje 800 m i
1500 m stylem dowolnym oraz sztafety rozgrywane sK seriami na czas. Najsilniejsze
serie tych konkurencji oraz wszystkie sztafety rozgrywane bDdK w bloku finaEowym.
Rozstawienia serii wszystkich konkurencji dokona Komisja PEywania na podstawie
wyników uzyskanych na tej samej dEugoPci pEywalni, nie wczePniej niJ w roku
kalendarzowym poprzedzajKcym imprezD.
5.4. We wszystkich konkurencjach przeprowadzanych systemem eliminacji i finaEów sK
rozgrywane finaEy "A" i finaEy "B".
5.5. Zawodnicy majK prawo startu w dowolnej iloPci konkurencji.
6. ZgEoszenia do zawodów.
6.1. Zimowe mistrzostwa Polski - wedEug zasad generalnych.
6.2. Letnie mistrzostwa /OOM - wg zasad ustalonych przez Komitet Organizacyjny. Na
podstawie zimowych mistrzostw Polski PZP ogEosi listD maksymalnie 200
zawodników uprawnionych do startu.
7. Nagrody.
7.1. Zimowe mistrzostwa Polski - wedEug zasad generalnych.
7.2. Letnie mistrzostwa /OOM - wg zasad ustalonych przez Komitet Organizacyjny
8. Zasady finansowania.
8.1. Zimowe mistrzostwa Polski - wedEug zasad generalnych.
8.2. Letnie mistrzostwa /OOM - wg zasad ustalonych przez Komitet Organizacyjny
9. Postanowienia koScowe.
WedEug zasad generalnych.
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REGULAMIN
ZIMOWYCH I LETNICH MISTRZOSTW POLSKI W P YWANIU
JUNIORÓW M ODSZYCH- 16 LAT
1. Termin i miejsce zawodów.
WedEug zasad generalnych.
2. Kierownictwo zawodów i Komisja sDdziowska.
WedEug zasad generalnych.
3. Uczestnictwo.
3.1. WedEug zasad generalnych.
3.2. W zawodach majK prawo startu zawodnicy 16-letni.
4. Program zawodów.
I dzie#
4.1
4.3
4.5
4.7
4.9
4.11
4.13

DziewczFta
50 m st. dowolnym
50 m st. klasycznym
100 m st. motylkowym
200 m st. dowolnym
200 m st. grzbietowym
400 m st. zmiennym
4x200 m st. dowolnym

4.15
4.17
4.19
4.21
4.23
4.25

DziewczFta
50 m st. motylkowym
50 m st. grzbietowym
400 m st. dowolnym
200 m st. klasycznym
200 m st. zmiennym
4x100 m st. dowolnym

4.27
4.29
4.31
4.33
4.35
4.37
4.39

DziewczFta
200 m st. motylkowym
100 m st. dowolnym
100 m st. grzbietowym
100 m st. klasycznym
100 m st. zmiennym /pE. 25 m/
800 m st. dowolnym
4x100 m st. zmiennym

4.2
4.4
4.6
4.8
4.10
4.12
4.14
II dzie#
4.16
4. 18
4.20
4.22
4.24
4.26
III dzie#
4.28
4.30
4.32
4.34
4.36
4.38
4.40
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Ch0opcy
50 m st. dowolnym
50 m st. klasycznym
100 m st. motylkowym
200 m st. dowolnym
200 m st. grzbietowym
400 m st. zmiennym
4x200 m st. dowolnym
Ch0opcy
50 m st. motylkowym
50 m st. grzbietowym
400 m st. dowolnym
200 m st. klasycznym
200 m st. zmiennym
4x100 m st. dowolnym
Ch0opcy
200 m st. motylkowym
100 m st. dowolnym
100 m st. grzbietowym
100 m st. klasycznym
100 m st. zmiennym /pE.25 m/
1500 m st. dowolnym
4x100 m st. zmiennym

5. Przepisy techniczne.
5.1. Zimowe mistrzostwa Polski przeprowadzane sK na pEywalni krytej 25 m, a letnie
mistrzostwa Polski na pEywalni 50 m.
5.2. Zawody przeprowadzane sK systemem eliminacji i finaEów. Konkurencje 800 m i
1500 m stylem dowolnym oraz sztafety rozgrywane sK seriami na czas. Najsilniejsze
serie tych konkurencji oraz wszystkie sztafety rozgrywane bDdK w bloku finaEowym.
Rozstawienia serii wszystkich konkurencji dokona Komisja PEywania na podstawie
wyników uzyskanych na tej samej dEugoPci pEywalni, nie wczePniej niJ w roku
kalendarzowym poprzedzajKcym imprezD.
5.3. We wszystkich konkurencjach przeprowadzanych systemem eliminacji i finaEów sK
rozgrywane finaEy "A" i finaEy "B".
5.4. Zawodnik ma prawo startu w 5 konkurencjach indywidualnych, lecz nie wiDcej niJ 2
konkurencje indywidualne i sztafeta dziennie.
6. ZgEoszenia do zawodów.
WedEug zasad generalnych.
7. Nagrody.
WedEug zasad generalnych.
8. Zasady finansowania.
WedEug zasad generalnych.
9. Postanowienia koScowe.
WedEug zasad generalnych.
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REGULAMIN
ZIMOWYCH I LETNICH MISTRZOSTW POLSKI W P YWANIU
JUNIORÓW M ODSZYCH- 15 LAT
1. Termin i miejsce zawodów.
WedEug zasad generalnych.
2. Kierownictwo zawodów i Komisja sDdziowska.
WedEug zasad generalnych.
3. Uczestnictwo.
3.1 WedEug zasad generalnych.
3.2 W zawodach majK prawo startu zawodnicy 15-letni.
4. Program zawodów.
I dzie#
4.1
4.3
4.5
4.7
4.9
4.11
4.13

DziewczFta
50 m st. dowolnym
50 m st. klasycznym
100 m st. motylkowym
200 m st. dowolnym
200 m st. grzbietowym
400 m st. zmiennym
4x200 m st. dowolnym

4.15
4.17
4.19
4.21
4.23
4.25

DziewczFta
50 m st. motylkowym
50 m st. grzbietowym
400 m st. dowolnym
200 m st. klasycznym
200 m st. zmiennym
4x100 m st. dowolnym

4.27
4.29
4.31
4.33
4.35
4.37
4.39

DziewczFta
200 m st. motylkowym
100 m st. dowolnym
100 m st. grzbietowym
100 m st. klasycznym
100 m st. zmiennym /pE. 25 m/
800 m st. dowolnym
4x100 m st. zmiennym

4.2
4.4
4.6
4.8
4.10
4.12
4.14
II dzie#
4.16
4. 18
4.20
4.22
4.24
4.26
III dzie#
4.28
4.30
4.32
4.34
4.36
4.38
4.40
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Ch0opcy
50 m st. dowolnym
50 m st. klasycznym
100 m st. motylkowym
200 m st. dowolnym
200 m st. grzbietowym
400 m st. zmiennym
4x200 m st. dowolnym
Ch0opcy
50 m st. motylkowym
50 m st. grzbietowym
400 m st. dowolnym
200 m st. klasycznym
200 m st. zmiennym
4x100 m st. dowolnym
Ch0opcy
200 m st. motylkowym
100 m st. dowolnym
100 m st. grzbietowym
100 m st. klasycznym
100 m st. zmiennym /pE.25 m/
1500 m st. dowolnym
4x100 m st. zmiennym

5. Przepisy techniczne.
5.1 Zimowe mistrzostwa Polski przeprowadzane sK na pEywalni krytej 25 m, a
letnie mistrzostwa Polski na pEywalni 50 m.
5.2 Zawody przeprowadzane sK systemem eliminacji i finaEów. Konkurencje 800 m
i 1500 m stylem dowolnym oraz sztafety rozgrywane sK seriami na czas.
Najsilniejsze serie tych konkurencji oraz wszystkie sztafety rozgrywane bDdK w
bloku finaEowym. Rozstawienia serii wszystkich konkurencji dokona Komisja
PEywania na podstawie wyników uzyskanych na tej samej dEugoPci pEywalni,
nie wczePniej niJ w roku kalendarzowym poprzedzajKcym imprezD.
5.3 We wszystkich konkurencjach przeprowadzanych systemem eliminacji i
finaEów sK rozgrywane finaEy "A" i finaEy "B".
5.4 Zawodnik ma prawo startu w 5 konkurencjach indywidualnych, lecz nie wiDcej
niJ 2 konkurencje indywidualne i sztafeta dziennie.
6. ZgEoszenia do zawodów.
WedEug zasad generalnych.
7. Nagrody.
WedEug zasad generalnych.
8. Zasady finansowania.
WedEug zasad generalnych.
9. Postanowienia koScowe.
WedEug zasad generalnych.
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REGULAMIN
ZIMOWYCH I LETNICH MISTRZOSTW POLSKI W P YWANIU
JUNIORÓW M ODSZYCH- 14 LAT
1. Termin i miejsce zawodów.
WedEug zasad generalnych.
2. Kierownictwo zawodów i Komisja sDdziowska.
WedEug zasad generalnych.
3. Uczestnictwo.
3.1. WedEug zasad generalnych.
3.2. W zawodach majK prawo startu zawodnicy 14-letni.
4. Program zawodów.
I dzie#
4.1
4.3
4.5
4.7
4.9
4.11
4.13

DziewczFta
50 m st. dowolnym
50 m st. klasycznym
100 m st. motylkowym
200 m st. dowolnym
200 m st. grzbietowym
400 m st. zmiennym
4x200 m st. dowolnym

4.15
4.17
4.19
4.21
4.23
4.25

DziewczFta
50 m st. motylkowym
50 m st. grzbietowym
400 m st. dowolnym
200 m st. klasycznym
200 m st. zmiennym
4x100 m st. dowolnym

4.27
4.29
4.31
4.33
4.35
4.37
4.39

DziewczFta
200 m st. motylkowym
100 m st. dowolnym
100 m st. grzbietowym
100 m st. klasycznym
100 m st. zmiennym /pE. 25 m/
800 m st. dowolnym
4x100 m st. zmiennym

4.2
4.4
4.6
4.8
4.10
4.12
4.14
II dzie#
4.16
4. 18
4.20
4.22
4.24
4.26
III dzie#
4.28
4.30
4.32
4.34
4.36
4.38
4.40
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Ch0opcy
50 m st. dowolnym
50 m st. klasycznym
100 m st. motylkowym
200 m st. dowolnym
200 m st. grzbietowym
400 m st. zmiennym
4x200 m st. dowolnym
Ch0opcy
50 m st. motylkowym
50 m st. grzbietowym
400 m st. dowolnym
200 m st. klasycznym
200 m st. zmiennym
4x100 m st. dowolnym
Ch0opcy
200 m st. motylkowym
100 m st. dowolnym
100 m st. grzbietowym
100 m st. klasycznym
100 m st. zmiennym /pE.25 m/
1500 m st. dowolnym
4x100 m st. zmiennym

5. Przepisy techniczne.
5.1. Zimowe mistrzostwa Polski przeprowadzane sK na pEywalni krytej 25 m, a letnie
mistrzostwa Polski na pEywalni 50 m.
5.2. Zawody przeprowadzane sK systemem eliminacji i finaEów. Konkurencje 800 m i
1500 m stylem dowolnym oraz sztafety rozgrywane sK seriami na czas. Najsilniejsze
serie tych konkurencji oraz wszystkie sztafety rozgrywane bDdK w bloku finaEowym.
Rozstawienia serii wszystkich konkurencji dokona Komisja PEywania na podstawie
wyników uzyskanych na tej samej dEugoPci pEywalni, nie wczePniej niJ w roku
kalendarzowym poprzedzajKcym imprezD.
5.3. We wszystkich konkurencjach przeprowadzanych systemem eliminacji i finaEów sK
rozgrywane finaEy "A" i finaEy "B".
5.4. Zawodnik ma prawo startu w 5 konkurencjach indywidualnych, lecz nie wiDcej niJ 2
konkurencje indywidualne i sztafeta dziennie.
6. ZgEoszenia do zawodów.
WedEug zasad generalnych.
7. Nagrody.
WedEug zasad generalnych.
8. Zasady finansowania.
WedEug zasad generalnych.
9. Postanowienia koScowe.
WedEug zasad generalnych.
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REGULAMIN
ZIMOWYCH I LETNICH MISTRZOSTW POLSKI W P YWANIU
M ODZIKÓW - 13 LAT
1. Termin i miejsce zawodów.
WedEug zasad generalnych.
2. Kierownictwo zawodów - Komisja SDdziowska i OdwoEawcza.
WedEug zasad generalnych.
3. Uczestnictwo.
3.1. WedEug zasad generalnych.
3.2. W zawodach majK prawo startu zawodnicy 13-letni.
3.3. Uprawnionych do startu w zimowych mistrzostwach jest 36 najlepszych zawodników
w poszczególnych konkurencjach zakwalifikowanych na podstawie wyników II
rundy druJynowych mistrzostw województw mEodzików 12 lat.
3.4. Do startu mogK byO dopuszczeni zawodnicy, którzy z przyczyn losowych nie
startowali w eliminacjach. DecyzjD o dodatkowym dopuszczeniu podejmuje Komisja
PEywania w porozumieniu z WydziaEem Szkolenia PZP. Dodatkowo dopuszczeni
zawodnicy startujK rozstawieni w najsEabszych seriach.
3.5.

Do startu w letnich mistrzostwach zawodnicy sK uprawnieni na zasadach ogólnych,
bez eliminacji.

4. Program zawodów.
I dzie#
4.1
4.3
4.5
4.7
4.7
4.9

4.11
4.13
4.15
4.17
4.19

4.21
4.23
4.25
4.27

DziewczFta
50 m st. motylkowym
4.2
200 m st. dowolnym
4.4
200 m st. grzbietowym
4.6
100 m st. zmiennym /pE. 25 m/
4.8
400 m st. zmiennym /pE. 50 m/
4.8
4x100 st. dowolnym
4.10
II dzie#
DziewczFta
400 m st. dowolnym
4.12
100 m st. motylkowym
4.14
100 m st. klasycznym
4.16
200 m st. zmiennym
4.18
4x100 m st. zmiennym
4.20
III dzie#
DziewczFta
100 m st. dowolnym
4.22
100 m st. grzbietowym
4.24
200 m st. klasycznym
4.26
800 st. dowolnym
4.28
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Ch0opcy
50 m st. motylkowym
200 m st. dowolnym
200 m st. grzbietowym
100 m st. zmiennym /pE. 25 m/
400 m st. zmiennym /pE. 50 m/
4x100 st. dowolnym
Ch0opcy
400 m st. dowolnym
100 m st. motylkowym
100 m st. klasycznym
200 m st. zmiennym
4x100 m st. zmiennym
Ch0opcy
100 m st. dowolnym
100 m st. grzbietowym
200 m st. klasycznym
800 st. dowolnym

5. Przepisy techniczne.
5.1. Zawody przeprowadzane sK zimK na pEywalni krytej 25-metrowej, latem na pEywalni
50-metrowej.
5.2. Zawody przeprowadzane sK systemem eliminacji i finaEów. Konkurencje 800 m
stylem dowolnym oraz sztafety rozgrywane sK seriami na czas. Najsilniejsze serie
tych konkurencji oraz wszystkie sztafety rozgrywane bDdK w bloku finaEowym.
Rozstawienia serii wszystkich konkurencji dokona Komisja PEywania na postawie
eliminacji oraz wyników uzyskanych na tej samej dEugoPci pEywalni, nie wczePniej
niJ w roku kalendarzowym poprzedzajKcym imprezD.
5.3. We wszystkich konkurencjach przeprowadzanych systemem eliminacji i finaEów sK
rozgrywane finaEy "A" i finaEy "B".
5.4. Zawodnik ma prawo startu w 4 konkurencjach indywidualnych, lecz nie wiDcej niJ 2
konkurencje indywidualne i sztafeta dziennie.
5.5. W zimowych mistrzostwach zakwalifikowani zawodnicy mogK byO zgEaszani w
dowolnych konkurencjach.
W pierwszej kolejnoPci rozstawiani sK zawodnicy startujKcy w konkurencjach, w
których startowali w eliminacjach.
5.6. W letnich mistrzostwach zawodnicy sK zgEaszani i rozstawiani na zasadach ogólnych.
6. ZgEoszenia do zawodów.
WedEug zasad generalnych.
7. Nagrody.
WedEug zasad generalnych.
8. Zasady finansowania.
WedEug zasad generalnych.
9. Postanowienia koScowe.
WedEug zasad generalnych.
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REGULAMIN
MI?DZYWOJEWÓDZKICH MISTRZOSTW POLSKI W P YWANIU
M ODZIKÓW 12 LAT
1. Termin i miejsce zawodów.
1.1. WedEug zasad generalnych.
1.2. Zawody muszK siD odbyO w pierwszej poEowie lipca.
2. Kierownictwo zawodów - Komisja SDdziowska i OdwoEawcza.
WedEug zasad generalnych.
3. Uczestnictwo.
3.1. WedEug zasad generalnych.
3.2. StartujK zawodnicy 12-letni.
3.3. Uprawnionych do startu jest 36 najlepszych zawodników w poszczególnych
konkurencjach zakwalifikowanych na podstawie wyników I rundy druJynowych
mistrzostw województw mEodzików 12 lat. Do startu mogK byO dopuszczeni
zawodnicy, którzy z przyczyn losowych nie startowali w eliminacjach. DecyzjD o
dodatkowym dopuszczeniu podejmuje Komisja PEywania w porozumieniu z
WydziaEem Szkolenia PZP. Dodatkowo dopuszczeni zawodnicy startujK rozstawieni
w najsEabszych seriach.
4. Program zawodów.
I dzie#
4.1
4.3
4.5
4.7

DziewczFta
50 m st. motylkowym
200 m st. dowolnym
200 m st. grzbietowym
4x100 m st. dowolnym

4.9
4.11
4.13
4.15
4.17

DziewczFta
400 m st. dowolnym
100 m st. motylkowym
100 m st. klasycznym
200 m st. zmiennym
4x100 m st. zmiennym

4.19
4.21
4.23
4.25

DziewczFta
100 m st. dowolnym
100 m st. grzbietowym
200 m st. klasycznym
800 m st. dowolnym

4.2
4.4
4.6
4.8
II dzie#
4.10
4.12
4.14
4.16
4.18
III dzie#
4.20
4.22
4.24
4.26
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Ch0opcy
50 m st. motylkowym
200 m st. dowolnym
200 m st. grzbietowym
4x100 m st. dowolnym
Ch0opcy
400 m st. dowolnym
100 m st. motylkowym
100 m st. klasycznym
200 m st. zmiennym
4x100 m st. zmiennym
Ch0opcy
100 m st. dowolnym
100 m st. grzbietowym
200 m st. klasycznym
800 m st. dowolnym

5. Przepisy techniczne.
5.1. Zawody przeprowadzane sK latem na pEywalni 50-metrowej.
5.2. Zawody przeprowadzane sK systemem eliminacji i finaEów. Konkurencje 800 m
stylem dowolnym oraz sztafety rozgrywane sK seriami na czas. Najsilniejsze serie
tych konkurencji oraz wszystkie sztafety rozgrywane bDdK w bloku finaEowym.
Rozstawienia serii wszystkich konkurencji dokona Komisja PEywania na postawie
eliminacji oraz wyników uzyskanych na tej samej dEugoPci pEywalni, nie wczePniej
niJ w roku kalendarzowym poprzedzajKcym imprezD.
5.3. We wszystkich konkurencjach przeprowadzanych systemem eliminacji i finaEów sK
rozgrywane finaEy "A" i finaEy "B".
5.4. Zawodnik ma prawo startu w 4 konkurencjach indywidualnych, lecz nie wiDcej niJ 2
konkurencje indywidualne i sztafeta dziennie.
5.5. Zakwalifikowani zawodnicy mogK byO zgEaszani w dowolnych konkurencjach. W
pierwszej kolejnoPci rozstawiani sK zawodnicy startujKcy w konkurencjach, w których
startowali w eliminacjach.
6. ZgEoszenia do zawodów.
WedEug zasad generalnych.
7. Nagrody.
WedEug zasad generalnych.
8. Zasady finansowania.
8.1. Koszty organizacyjne pokrywa PZP wspólnie z organizatorem zawodów.
8.2. Koszty pobytu pokrywajK województwa.
8.3. Koszty przejazdu pokrywajK kluby.
8.4. ObowiKzuje opEata startowa wg zasad generalnych.
9. Postanowienia koScowe.
WedEug zasad generalnych.
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REGULAMIN
DRU:YNOWYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTW W P YWANIU
M ODZIKÓW 12 LAT
1. Termin i miejsce zawodów.
1.1. WedEug zasad generalnych.
1.2. Rozegrane zostanK dwie rundy w grupach.
1.2.1. Grupy zespoEów
wojewódzkiej.

zostanK

utworzone

na

podstawie

przynaleJnoPci

1.2.2. Gospodarzy imprez wybierajK miDdzy sobK województwa w porozumieniu
PZP.
1.3. Zawody muszK siD odbyO najpóUniej w terminach wyznaczonych w kalendarzu PZP.
Zawody organizowane po tych terminach nie bDdK brane pod uwagD w klasyfikacji
ogólnopolskiej.
1.4. Organizator jest zobowi=zany przekazaQ komunikat organizacyjny do PZP
minimum na 14 dni przed zawodami.
2. Kierownictwo zawodów i Komisja SDdziowska.
WedEug zasad generalnych.
3. Uczestnictwo.
3.1. StartujK zespoEy klubowe.
3.2. StartujK zawodnicy 12-letni.
4. Program zawodów.
I blok
4.1
4.3
4.5
4.7
4.9
4.11
4.13

DziewczFta
50 m st. motylkowym
100 m st. dowolnym
100 m st. klasycznym
100 m st. grzbietowym
100 m st. zmiennym
4x50 m st. dowolnym
4x50 m st. zmiennym

4.15
4.17
4.19
4.21
4.23

DziewczFta
50m st. dowolnym
200 m st. klasycznym
200 m st. grzbietowym
400 m st. dowolnym
4x100 m st. zmiennym

4.25
4.27
4.29
4.31

DziewczFta
200 m st. dowolnym
100 m st. motylkowym
200 m st. zmiennym
4x100 m st. dowolnym

4.2
4.4
4.6
4.8
4.10
4.12
4.14
II blok
4.16
4.18
4.20
4.22
4.24
III blok
4.26
4.28
4.30
4.32
31

Ch0opcy
50 m st. motylkowym
100 m st. dowolnym
100 m st. klasycznym
100 m st. grzbietowym
100 m st. zmiennym
4x50 m st. dowolnym
4x50 m st. zmiennym
Ch0opcy
50 m st. dowolnym
200 m st. klasycznym
200 m st. grzbietowym
400 m st. dowolnym
4x100 m st. zmiennym
Ch0opcy
200 m st. dowolnym
100 m st. motylkowym
200 m st. zmiennym
4x100 m st. dowolnym

5. Przepisy techniczne.
5.1. Zawody przeprowadzane sK na pEywalni 25-metrowej.
5.2. KaJdy zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych i 2 sztafetach w
kaJdym bloku.
5.3. Klub moJe wystawiO w druJynie do konkurencji po dwóch zawodników i 2 sztafety.
5.4. Klub moJe wystawiO wiDcej niJ jednK druJynD.
5.5. Klub moJe wystawiO niepeEnK reprezentacjD.
5.6. Zawody przeprowadzone zostanK seriami na czas. Rozstawienie zawodników w
poszczególnych seriach nastKpi na zasadach ogólnych.
6. Punktacja.
6.1. PunktacjD prowadzi siD wedEug zajDtych miejsc w poszczególnych konkurencjach: 13,
11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
6.2. Prowadzi siD oddzielnie punktacjD dla dziewczKt i chEopców oraz punktacjD EKcznK.
7. Nagrody i ocena zawodów.
7.1. Komisja PEywania PZP sporzKdzi sprawozdanie z uwzglDdnieniem wszystkich
startujKcych.
7.2. W ci=gu 3 dni od zako#czenia zawodów winny wp0yn=Q do Komisji P0ywania
PZP (oraz e-mailem do PZP) sprawozdania potwierdzone przez OZP bFd=cy
bezpo)rednim organizatorem imprezy.
7.3. Nagrodzone zostanK trzy pierwsze druJyny klubowe po kaJdej rundzie i w
klasyfikacji EKcznej za dwie rundy.
7.4. ZwyciDzcy poszczególnych konkurencji otrzymujK dyplomy za 3 pierwsze miejsca w
kaJdej rundzie.
7.5. 6 najlepszych zawodniczek i 6 najlepszych zawodników w kaJdej rundzie otrzymuje
nagrody indywidualne. Ocenia siD iloPO zdobytych punktów wg tabeli za 2
konkurencje.
8. Zasady finansowania.
8.1. Koszty organizacyjne pokrywa województwo-gospodarz zawodów.
8.2. Koszty pobytu pokrywajK zainteresowane kluby.
8.3. Koszty przejazdu pokrywajK kluby.
8.4. ObowiKzuje opEata startowa 20 zEotych od zawodnika. OpEaty przeznaczone sK na
nagrody.
9. Postanowienia koScowe.
9.1. WedEug zasad generalnych.
9.2. Impreza jest kwalifikacjK do miDdzywojewódzkich mistrzostw Polski mEodzików 12
lat oraz zimowych mistrzostw Polski mEodzików 13 lat, na zasadach podanych w
regulaminach poszczególnych zawodów.
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REGULAMIN KORESPONDENCYJNYCH
MISTRZOSTW POLSKI W P YWANIU DZIECI 10-11 LAT
1. Termin i miejsce zawodów.
1.1. WedEug zasad generalnych.
1.2. Zawody muszK siD odbyO najpóUniej w terminie wyznaczonym w kalendarzu PZP.
Zawody organizowane po tym terminie nie bDdK brane pod uwagD w klasyfikacji
ogólnopolskiej.
1.3. Organizator jest zobowiKzany przekazaO komunikat organizacyjny do PZP minimum
na 14 dni przed zawodami.
2. Kierownictwo zawodów i komisja sDdziowska.
WedEug zasad generalnych.
3. Uczestnictwo.
3.1. WedEug zasad generalnych.
3.2. W zawodach majK prawo startu zawodnicy 10-11 letni.
3.3. Zawodnik moJe wystartowaO tylko w jednych zawodach.
4. Program zawodów.
I dzie#
4.1
4.3
4.5
4.7
4.9

DziewczFta
100 m st. grzbietowym
100 m st. dowolnym
100 m st. klasycznym
50 m st. motylkowym
100 m st. zmiennym

4.11
4.13

DziewczFta
50 m st. dowolnym
200 m st. klasycznym

4.2
4.4
4.6
4.8
4.10
II dzie#
4.12
4.14

(wyEKcznie 11-latki)

4.15

50 m st. klasycznym

4.17

100 m st. motylkowym

4.19
4.21

200 m st. grzbietowym
200 m st. dowolnym

Ch0opcy
100 m st. grzbietowym
100 m st. dowolnym
100 m st. klasycznym
50 m st. motylkowym
100 m st. zmiennym
Ch0opcy
50 m st. dowolnym
200 m st. klasycznym
(wyEKcznie 11-latki)

(wyEKcznie 10-latki)
(wyEKcznie 11-latki)
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4.16

50 m st. klasycznym

4.18

100 m st. motylkowym

4.20
4.22

200 m st. grzbietowym
200 m st. dowolnym

(wyEKcznie 10-latki)
(wyEKcznie 11-latki)

5. Przepisy techniczne.
5.1. Zawody przeprowadzane sK seriami na czas, na pEywalni 25-metrowej.
5.2. Zawodnik ma prawo startu w 2-ch konkurencjach w kaJdym dniu zawodów.
5.3. W poszczególnych zawodach muszK uczestniczyO minimum 2 kluby, a koScowy
komunikat musi podpisaO sDdzia klasy zwiKzkowej.
6. ZgEoszenia do zawodów.
WedEug zasad generalnych.
7. Nagrody i ocena zawodów.
7.1. Komisja PEywania PZP sporzKdzi sprawozdanie z uwzglDdnieniem wszystkich
startujKcych. Prowadzi siD odrDbnK klasyfikacjD dla 10 i 11-latków.
7.2. W ci=gu 3 dni od zako#czenia zawodów winny wp0yn=Q do Komisji P0ywania
PZP (oraz e-mailem do PZP) sprawozdania potwierdzone przez OZP bFd=cy
bezpo)rednim organizatorem imprezy.
7.3. PZP przyzna w roczniku 11 lat: dyplomy za zajDcie pierwszych 10-u miejsc w
ogólnopolskiej klasyfikacji dla dziewczKt i chEopców w kaJdej konkurencji oraz
medale za zajDcie pierwszych 3-ch miejsc.
PZP przyzna w roczniku 10 lat: dyplomy za zajDcie pierwszych 6-u miejsc w
ogólnopolskiej klasyfikacji dla dziewczKt i chEopców w kaJdej konkurencji oraz
medale za zajDcie pierwszych 3-ch miejsc.
8. Zasady finansowania.
WedEug zasad generalnych.
9. Postanowienia koScowe.
WedEug zasad generalnych.
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REGULAMIN
DRU:YNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W P YWANIU
1. Termin i miejsce zawodów
WedEug zasad generalnych.
2. Kierownictwo zawodów i Komisja SDdziowska.
WedEug zasad generalnych.
3. Uczestnictwo.
3.1. W zawodach mogK uczestniczyO wyEKcznie reprezentacje klubów.
3.2. W reprezentacji klubowej mogK startowaO zawodnicy 13-letni i starsi..
3.3. WydziaE Szkolenia w uzasadnionych poziomem sportowym przypadkach moJe
wyraziO zgodD na zgEoszenie zawodniczek 12 letnich.
4. Program zawodów.
I blok
4.1
4.3
4.5
4.7
4.9
4.11
4.13

MF7czyGni
200 m st. dowolnym
50 m st. dowolnym
100 m st. klasycznym
200 m st. motylkowym
100 m st. grzbietowym
400 m st. zmiennym
4x100 m. st. dowolnym

4.15
4.17
4.19
4.21
4.23
4.25
4.27

MF7czyGni
100 m st. dowolnym
200 m st. grzbietowym
200 m st. klasycznym
100 m st. motylkowym
200 m st. zmiennym
400 m st. dowolnym
4x100 m st. zmiennym

4.2
4.4
4.6
4.8
4.10
4.12
4.14
II blok
4.16
4.18
4.20
4.22
4.24
4.26
4.28

Kobiety
200 m st. dowolnym
50 m st. dowolnym
100 m st. klasycznym
200 m st. motylkowym
100 m st. grzbietowym
400 m st. zmiennym
4x100 m st. dowolnym
Kobiety
100 m st. dowolnym
200 m st. grzbietowym
200 m st. klasycznym
100 m st. motylkowym
200 m st. zmiennym
400 m st. dowolnym
4x100 m st. zmiennym

5. Przepisy techniczne
5.1. Zawody organizowane sK na pEywalni 25 m.
5.2. Zawody rozgrywane sK seriami na czas.
5.3. Zawodnik moJe wystartowaO w jednym bloku 2 razy indywidualnie i w sztafecie.
5.4. ZespóE klubowy musi liczyO minimum 4 zawodników kaJdej pEci. Dopuszcza siD
moJliwoPO udziaEu tylko zespoEu mDskiego lub kobiecego.
5.5. ZespóE liczKcy mniej niJ 4-ch zawodników jednej pEci nie moJe braO udziaEu w
zawodach.
5.6. KaJdy zespóE moJe zgEosiO 1 zawodnika do konkurencji i 1 sztafetD.
6. ZgEoszenia.
6.1. Na zasadach ogólnych.
6.2. Imienny skEad druJyny naleJy podaO zgodnie z komunikatem organizacyjnym.
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7. Punktacja
7.1. PunktacjD prowadzi siD wedEug zajDtych miejsc w poszczególnych konkurencjach: 13,
11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
7.2. Prowadzi siD oddzielnie punktacjD dla kobiet i mDJczyzn oraz punktacjD EKcznK.
7.3. W relacji klubowej zwyciDJa druJyna, która w EKcznej punktacji kobiet i mDJczyzn
zgromadziEa najwiDkszK iloPO punktów.
7.4. W relacji okrDgowej zwyciDJa OZP, którego druJyny klubowe w EKcznej punktacji
kobiet i mDJczyzn zgromadziEy najwiDkszK iloPO punktów.
7.5. W przypadku równej iloPci punktów o kolejnoPci decyduje wiDksza iloPO zdobytych
miejsc 1, 2 itd. a nastDpnie wartoPO punktowa najlepszego wyniku.
8. Nagrody.
8.1. Nagrodzone zostanK trzy pierwsze druJyny w relacji klubowej i okrDgowej.
8.2. SzePO najlepszych zawodniczek i szePciu najlepszych zawodników otrzymuje
nagrody indywidualne. Ocenia siD sumD punktów za zajDte miejsca we wszystkich
startach indywidualnych. W przypadku równej iloPci punktów decyduje jeden
najlepszy wynik wedEug tabeli.
9. Zasady finansowania.
WedEug zasad generalnych
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REGULAMIN
ZAWODÓW GRAND PRIX POLSKI W P YWANIU
1. Termin i miejsce zawodów.
WedEug zasad generalnych.
2. Kierownictwo zawodów - Komisja SDdziowska i OdwoEawcza.
WedEug zasad generalnych.
3. Uczestnictwo.
3.1. WedEug zasad generalnych.
3.2. W zawodach majK prawo startu zawodnicy 13-letni i starsi.
4. Program zawodów.

4.1
4.3
4.5
4.7
4.9
4.11

4.13
4.15
4.17
4.19
4.21

4.23
4.25
4.27
4.29
4.31
4.33

I dzie# I blok przed po0udniem
Kobiety
MF7czyGni
400 m st. zmiennym
4.2 400 m st. zmiennym
800 m st. dowolnym
4.4 800 m st. dowolnym
50 m st. motylkowym
4.6 50 m st. motylkowym
50 m st. grzbietowym
4.8 50 m st. grzbietowym
50 m st. klasycznym
4.10 50 m st. klasycznym
50 m st. dowolnym
4.12 50 m st. dowolnym
I dzie# II blok po po0udniu
Kobiety
MF7czyGni
200 m st. motylkowym
4.14 200 m st. motylkowym
200 m st. grzbietowym
4.16 200 m st. grzbietowym
200 m st. klasycznym
4.18 200 m st. klasycznym
200 m st. dowolnym
4.20 200 m st. dowolnym
200 m st. zmiennym
4.22 200 m st. zmiennym
II dzie# III blok przed po0udniem
Kobiety
MF7czyGni
100 m st. dowolnym
4.24 100 m st. dowolnym
100 m st. klasycznym
4.26 100 m st. klasycznym
100 m st. grzbietowym
4.28 100 m st. grzbietowym
100 m st. motylkowym
4.30 100 m st. motylkowym
100 m st. zmiennym
4.32 100 m st. zmiennym
400 m st. dowolnym
4.34 400 m st. dowolnym

5. Przepisy techniczne.
5.1 WyPcigi odbywajK siD seriami na czas.
5.2 Punktacja.
5.2.1. Do punktacji poszczególnych zawodów zalicza siD punkty wedEug tabeli za
dwa najlepsze starty w danym stylu.
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5.2.2. Punktowane bDdK nastDpujKce bloki konkurencji:
Blok
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Styl
Dowolny (sprint)
Dowolny (dystans)
Motylkowy
Grzbietowy
Klasyczny
Zmienny

Dystans
50, 100, 200
200, 400, 800
50, 100, 200
50, 100, 200
50, 100, 200
100 (pEywalnie 25 m), 200, 400

5.2.3. Zawodnik startujKcy na dystansie 200 m st. dowolnym moJe uzyskaO punkty
tylko w jednym bloku konkurencji, okrePlonym wczePniej, (sprint lub dystans).
5.3. Zawodnicy zagraniczni nie biorK udziaEu w punktacji GP.
5.4. Na wszystkich zawodach GP obowiKzuje elektroniczny pomiar czasu.
6. ZgEoszenia.
6.1 WedEug zasad generalnych.
6.2 Termin zgEoszeS do konkurencji upEywa na 10 dni przed dniem rozpoczDcia
zawodów.
6.3 Po opublikowaniu w Internecie listy zgEoszonych zawodników zmiany mogK byO
dokonane wyEKcznie na odprawie technicznej i dotyczyO
- wycofania zawodnika z konkurencji
- wpisania na miejsce wycofanego zawodnika w tej samej konkurencji innego
reprezentanta tego samego klubu
6.4 Organizator zobowiKzany
poprzedzajKcym zawody.

jest

zorganizowaO

odprawD

technicznK

w

dniu

6.5 Nie zgEoszenie siD na start powoduje naEoJenie na klub kary porzKdkowej w
wysokoPci 50 zE – bez wzglDdu na przyczynD. Uregulowanie tej naleJnoPci do PZP
warunkuje dopuszczenie klubu do nastDpnych zawodów organizowanych przez PZP.
6.6 W pierwszej kolejnoPci rozgrywane sK wszystkie konkurencje z udziaEem
zawodników rozstawionych w 2 najsilniejszych seriach. NastDpnie wszystkie
konkurencje z udziaEem zawodników rozstawionych w pozostaEych seriach.
6.7 Organizator zobowiKzany jest do umieszczenia w komunikacie z zawodów
zestawienia zawodników, którzy nie zgEosili siD na start, w podziale na kluby i pEeO.
7. Nagrody.
7.1. W poszczególnych zawodach nagrodzonych zostanie 10 zawodniczek i 10
zawodników, którzy w dwóch najlepszych startach w danym bloku konkurencji
zgromadzK najwiDkszK iloPO punktów wedEug tabeli. Nagrodzeni zostajK trenerzy:
najlepszej zawodniczki i zawodnika.
W koScowej klasyfikacji nagrodzonych zostanie ogó0em szePO zawodniczek i szePciu
zawodników, którzy uzyskali najwiDkszK iloPO punktów wg tabeli za dwa wyniki w
jednym stylu na dwóch ró7nych dystansach. W klasyfikacji bFd= brani pod
uwagF zawodnicy, którzy wziFli udzia0 w minimum siedmiu zawodach w tym
trzech na p0ywalni 50 m (absencja spowodowana startami w reprezentacji Polski
nie bFdzie brana pod uwagF). Zawodnik moJe byO nagrodzony tylko raz.
Nagrodzeni zostajK trenerzy trzech najlepszych zawodniczek i trzech najlepszych
zawodników.
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8. Zasady finansowania.
WedEug zasad generalnych.
9. Postanowienia koScowe.
WedEug zasad generalnych.
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REGULAMIN
LIGI SZKÓ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W P YWANIU
1. Termin i miejsce zawodów.
1.1. WedEug zasad generalnych
1.2. Zawody odbDdK siD dwa razy w roku /na pEywalni 25m i 50m/.
1.3. Edycja zawodów obejmuje rok szkolny.
2. Kierownictwo zawodów i Komisja SDdziowska.
WedEug zasad generalnych
3. Uczestnictwo.
StartujK wszyscy zawodnicy - uczniowie SMS-ów
4. Program zawodów
I dzie#
4.1
4.3
4.5
4.7
4.9
4.11
4.13
4.15

DziewczFta
200 m st. dowolnym
200 m st. klasycznym
200 m st. grzbietowym
200 m st. motylkowym
200 m st. zmiennym
800 m st. dowolnym
4x200 m st. dowolnym
4x100 m st. zmiennym

4.17
4.19
4.21
4.23
4.25
4.27
4.29

DziewczFta
100 m st. dowolnym
100 m st. klasycznym
100 m st. grzbietowym
100 m st. motylkowym
400 m st. zmiennym
400 m st. dowolnym
4x100 m st. dowolnym

4.2
4.4
4.6
4.8
4.10
4.12
4.14
4.16
II dzie#
4.18
4.20
4.22
4.24
4.26
4.28
4.30

Ch0opcy
200 m st. dowolnym
200 m st. klasycznym
200 m st. grzbietowym
200 m st. motylkowym
200 m st. zmiennym
1500 m st. dowolnym
4x200 m st. dowolnym
4x100 m st. zmiennym
Ch0opcy
100 m st. dowolnym
100 m st. klasycznym
100 m st. grzbietowym
100 m st. motylkowym
400 m st. zmiennym
400 m st. dowolnym
4x100 m st. dowolnym
8x50 m st. zmiennym

Memoria0 A. Sylwestrowicza
5. Przepisy techniczne.

5.1. Zawody przeprowadzane sK systemem eliminacji i finaEów. Konkurencje 800 m i
1500 m stylem dowolnym oraz sztafety rozgrywane sK seriami na czas. Najsilniejsze
serie tych konkurencji oraz wszystkie sztafety rozgrywane bDdK w bloku finaEowym.
Rozstawienie serii 800 m i 1500 m. st. dowolnym oraz losowanie torów do wyPcigów
sztafetowych odbDdzie siD na konferencji technicznej.
5.2. We wszystkich konkurencjach przeprowadzanych systemem eliminacji i finaEów sK
rozgrywane finaEy "A" i finaEy "B".
5.3. KaJdy zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych i sztafetach w
kaJdym bloku.
5.4. KaJda szkoEa moJe wystawiO w kaJdym wyPcigu sztafetowym po jednej druJynie.
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5.5. W sztafecie 8x50 m st. zmiennym startujK 4 dziewczDta i 4 chEopców w/g
nastDpujKcego systemu:
st. grzbietowy
st. klasyczny
st. motylkowy
st. dowolny

dziewczyna / chEopiec
dziewczyna / chEopiec
dziewczyna / chEopiec
dziewczyna / chEopiec

Sztafeta wyEKczona jest z ogólnej punktacji
6. Punktacja.
6.1. PunktacjD prowadzi siD w/g czasów uzyskanych w finaEach A i B oraz wyPcigach
rozgrywanych seriami na czas.
6.2. PEywalnia 25 m - 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
6.3. PEywalnia 50 m- 17, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
6.4. Sztafety punktowane sK podwójnie.
6.5. Prowadzi siD punktacjD zespoEowK i indywidualnK
6.6. W punktacji zespoEowej o kolejnoPci decyduje suma punktów zdobytych przez
zawodników danej szkoEy w wyPcigach indywidualnych i wyPcigach sztafetowych
6.7. W przypadku równej iloPci punktów o kolejnoPci decyduje wiDksza iloPO zdobytych
miejsc 1, 2 itd.
6.8. W punktacji indywidualnej uwzglDdnia sie sumD punktów wg tabeli punktowej
uzyskanych przez zawodnika w nastDpujKcych blokach:
Blok
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Styl
Dowolny (sprint)
Dowolny (dystans)
Motylkowy
Grzbietowy
Klasyczny
Zmienny

Dystans
100, 200
400, 800/1500
100, 200
100, 200
100, 200
200, 400

7. Nagrody.
7.1. Nagrodzone zostanK trzy pierwsze szkoEy w klasyfikacji EKcznej za dwie rundy.
7.2. W punktacji indywidualnej nagrodzeni zostanK oddzielnie w kaJdej rundzie najlepsi
zawodnicy, którzy uzyskali najwiDkszK iloPO punktów w blokach konkurencji
wymienionych w p. 6.8.
7.3. W sztafecie 8x50 m st. zmiennym trzy pierwsze zespoEy otrzymujK tort lub sEodycze.
8. Zasady finansowania.
8.1. Koszty organizacyjne pokrywa szkoEa - gospodarz zawodów
8.2. Koszty pobytu pokrywajK zainteresowane szkoEy.
8.3. OpEatD startowK w wysokoPci 1000 pln za kaJdK rundD pokrywajK zainteresowane
szkoEy. OpEata jest w caEoPci przeznaczona na nagrody.
9. Postanowienia koScowe.
Wg zasad generalnych
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REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WYTRZYMA OJCI W P YWANIU
1. Termin i miejsce zawodów.
1.1. WedEug zasad generalnych.
1.2. Zawody muszK siD odbyO w drugiej dekadzie paUdziernika .
2. Kierownictwo zawodów i Komisja SDdziowska.
WedEug zasad generalnych.
3. Uczestnictwo.
3.1. WedEug zasad generalnych.
3.2. Prawo startu majK zawodnicy 11-letni i starsi.
4. Program zawodów.
DziewczFta / Kobiety
4.1 800 m st. dowolnym

Ch0opcy / MF7czyGni
4.2 800 m st. dowolnym

5. Przepisy techniczne.
5.1. WedEug zasad generalnych.
5.2. Zawody przeprowadzone zostanK seriami na czas. Rozstawienie zawodników w
poszczególnych seriach nastKpi na zasadach ogólnych.
6. Ocena wyników.
6.1. Sprawozdania z zawodów winny wpEynKO do Komisji PEywania PZP w ciKgu 7 dni od
ich zakoSczenia.
6.2. Komisja PEywania PZP sporzKdzi sprawozdanie z uwzglDdnieniem wszystkich
startujKcych.
7. Zasady finansowania.
WedEug zasad generalnych.
8. Postanowienia koScowe.
WedEug zasad generalnych.
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REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WSZECHSTRONNOJCI W P YWANIU
1. Termin i miejsce zawodów.
1.1. WedEug zasad generalnych.
1.2. Zawody muszK siD odbyO w trzeciej dekadzie listopada .
2. Kierownictwo zawodów i Komisja SDdziowska.
WedEug zasad generalnych.
3. Uczestnictwo.
3.1. WedEug zasad generalnych.
3.2. StartujK zawodnicy 12-letni i starsi.
4. Program zawodów.
DziewczFta / Kobiety
4.1 400 m st. zmiennym

Ch0opcy / MF7czyGni
4.2 400 m st. zmiennym

5. Przepisy techniczne.
5.1. WedEug zasad generalnych.
5.2. Zawody przeprowadzone zostanK seriami na czas. Rozstawienie zawodników w
poszczególnych seriach nastKpi na zasadach ogólnych.
6. Ocena wyników.
6.1. Sprawozdania z zawodów winny wpEynKO do Komisji PEywania PZP w ciKgu 7 dni od
ich zakoSczenia.
6.2. Komisja PEywania PZP sporzKdzi sprawozdanie z uwzglDdnieniem wszystkich
startujKcych.
ObowiKzuje od 01.10.2006
PREZES
Polskiego Zwi=zku P0ywackiego
Krzysztof USIELSKI
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