GRAND PRIX – PUCHAR POLSKI W PŁYWANIU
Edycja 2013/2014
1. Termin i miejsce zawodów
Według zasad generalnych
2. Kierownictwo zawodów – Komisja Sędziowska i Odwoławcza
Według zasad generalnych
3. Uczestnictwo
3.1 Według zasad generalnych
3.2 W zawodach mają prawo startu zawodnicy 14 lat i starsi
4. Program zawodów
A - I BLOK
400m st. zmiennym K i M
50m st. dowolnym K i M
200m st. klasycznym K i M
100m st. motylkowym K i M
50m st. grzbietowym K i M
800m/1500 st. dowolnym M

B - II BLOK
100m st. dowolnym K i M
50m st. klasycznym K i M
200m st. motylkowym K i M
100m st. grzbietowym K i M
200m st. zmiennym K i M
400m st. dowolnym K i M

C - III BLOK
200m st. dowolnym K i M
100m st. klasycznym K i M
50m st. motylkowym K i M
200m st. grzbietowym K i M
100m st. zmiennym K i M
800m st. dowolnym K

Konkurencje 800m i 1500m stylem dowolnym M odbywają się wymiennie co edycja (I edycja 800m)
bloki co edycja następują po sobie wymiennie:
I zawody - Suwałki:
A – rano pierwszego dnia zawodów, ( 800m st. dowolnym M)
B – po południu pierwszego dnia zawodów
C – rano drugiego dnia zawodów;
II zawody - Kraków
B – rano pierwszego dnia zawodów,
C – po południu pierwszego dnia zawodów
A – rano drugiego dnia zawodów; ( 1500m st. dowolnym M )
III zawody - Łódź
C – rano pierwszego dnia zawodów,
A – po południu pierwszego dnia zawodów ( 800m st. dowolnym M )
B – rano drugiego dnia zawodów;
IV zawody - Kozienice jak I zawody
V zawody - Opole
jak II zawody
VI edycja: - Olsztyn
jak III zawody
VII edycja – wg ustaleń jak I zawody
5. Przepisy techniczne
5.1 Wyścigi odbywają się seriami na czas – początek od najsilniejszej serii
5.2 Punktacja open
5.2.1 Do punktacji open poszczególnych zawodów zalicza się punkty wg tabeli FINA za trzy najlepsze
starty w dowolnej konkurencji
5.2.2 Każdy zawodnik może punktować w jednych zawodach wielokrotnie. Do punktacji zaliczana
będzie suma punktów za kolejne trójki najlepszych rezultatów (trzy najlepsze starty, trzy kolejne
najlepsze starty itd.)
5.2.3 W kategoriach wiekowych: młodzieżowiec, junior 17-18 lat, junior młodszy 16 lat, junior młodszy
15 lat, junior młodszy 14 lat, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, zalicza się punkty analogicznie jak
w punktacji open
5.2.4 Do punktacji końcowej w kategorii open zalicza się 9 najlepszych startów z minimum czterech
zawodów GP, w tym dwóch na pływalni 50m
5.2.5 Do punktacji końcowej w kategoriach wiekowych: młodzieżowiec, junior 17-18 lat, junior
młodszy 16 lat, junior młodszy 15 lat, junior młodszy 14 lat, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn,
zalicza się punkty analogicznie jak w punktacji open

5.2.6 Zawodnicy zagraniczni nie biorą udziału w punktacji GP
5.3 Na wszystkich zawodach GP obowiązuje elektroniczny pomiar czasu
6. Zgłoszenia
Według zasad generalnych
Wycofanie zawodnika ze startu bez pobrania opłaty startowej możliwe jest do 24 godzin przed
przeprowadzeniem konferencji technicznej, po udokumentowaniu tego faktu (fax lub e-mail).
Organizator zobowiązany jest zorganizować odprawę techniczną w dniu poprzedzającym zawody.
Nie zgłoszenie się na start powoduje nałożenie na klub opłaty regulaminowej w wysokości 50zł – bez
względu na przyczynę. Uregulowanie tej należności do PZP warunkuje dopuszczenie klubu do następnych
zawodów organizowanych przez PZP.
Zawody rozgrywane są seriami na czas od najsilniejszej do najsłabszej
Organizator zobowiązany jest do umieszczenia w komunikacie zawodów zestawienia zawodników, którzy nie
zgłosili się na start, w podziale na kluby i płeć.
7. Nagrody
W poszczególnych zawodach nagradzanych zostanie 8 zawodniczek i 8 zawodników, którzy w trzech
najlepszych startach zgromadzą największą ilość punktów wg tabeli FINA
Każdy zawodnik może być nagradzany wielokrotnie zgodnie z punktem 5.2.2.
Nagrody przyznawane są zgodnie z zał. 1 do regulaminu.
7.1 Przyznaje się nagrody za 3 najlepsze wyniki wg tabel FINA dla zawodnika i zawodniczki w kategoriach:
młodzieżowiec, junior 17-18lat, junior młodszy 16lat, junior młodszy 15lat i junior młodszy 14lat.
7.2 W końcowej klasyfikacji nagrodzonych zostanie ogółem sześć zawodniczek i sześciu zawodników, którzy
uzyskali największą ilość punktów wg tabeli za 9 najlepszych wyników. W klasyfikacji będą brani pod
uwagę zawodnicy, którzy wzięli udział w minimum czterech zawodach w tym dwóch na pływalni 50m
(nie dotyczy absencji spowodowanej udziałem w reprezentacji Polski).
Zawodnik może być nagradzany tylko raz.
Nagrodzeni zostają trenerzy trzech najlepszych zawodniczek i trzech najlepszych zawodników.
Wszystkie nagrody przyznawane są zgodnie z zał. 2 do regulaminu.
7.3 W końcowej klasyfikacji przyznaje się statuetki dla zawodnika i zawodniczki w kategoriach
młodzieżowiec, junior 17-18lat, junior młodszy 16lat, junior młodszy 15lat i junior młodszy 14lat którzy
uzyskali największą ilość punktów wg tabeli za 9 najlepszych wyników. W klasyfikacji będą brani pod
uwagę zawodnicy, którzy wzięli udział w minimum czterech zawodach w tym dwóch na pływalni 50m
(nie dotyczy absencji spowodowanej udziałem w reprezentacji Polski).
8. Zasady finansowania
Według zasad generalnych
9. Postanowienia końcowe
Według zasad generalnych

ZAŁĄCZNIK 1
TABELA NAGRÓD ZAWODY GRAND PRIX – PUCHAR POLSKI

Kobiet

Mężczyźni

I miejsce

1500zł

I miejsce

1500zł

II miejsce

1200zł

II miejsce

1200zł

III miejsce

1000zł

III miejsce

1000zł

IV miejsce

800zł

IV miejsce

800zł

V miejsce

600zł

V miejsce

600zł

VI miejsce

500zł

VI miejsce

500zł

VII miejsce

400zł

VII miejsce

400zł

VIII miejsce

300zł

VIII miejsce

300zł

Trener najlepszej
zawodniczki

1200zł

Trener najlepszego
zawodnika

1200zł

wszystkie kwoty brutto

ZAŁĄCZNIK 2
TABELA NAGRÓD ZA PODSUMOWANIE ZAWODÓW
GRAND PRIX – PUCHAR POLSKI
Kobiet

Mężczyźni

I miejsce

1500zł

I miejsce

1500zł

II miejsce

1200zł

II miejsce

1200zł

III miejsce

1000zł

III miejsce

1000zł

IV miejsce

800zł

IV miejsce

800zł

V miejsce

600zł

V miejsce

600zł

VI miejsce

500zł

VI miejsce

500zł

Trener najlepszej
zawodniczki

1200zł

Trener najlepszego
zawodnika

1200zł

Trener drugiej
zawodniczki

1200zł

Trener drugiego
zawodnika

1200zł

Trener trzeciej
zawodniczki

1200zł

Trener trzeciego
zawodnika

1200zł

wszystkie kwoty brutto

