REGULAMIN
POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ SENIORÓW, MŁODZIEŻOWCÓW
I JUNIORÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO W PŁYWANIU
1. Skład Kadry Narodowej Seniorów, Młodzieżowców i Juniorów w pływaniu ustala Wydział
Szkolenia PZP na podstawie niniejszego regulaminu.
2. Kadrę narodową powołuje się dwa razy w roku w niżej wymienionych terminach.
2.1. Kadrę seniorów i młodzieżowców:
I - do 30 czerwca każdego roku,
II - do 31 grudnia każdego roku.
2.2. Kadrę juniorów:
I - do 15 sierpnia na kolejny rok kalendarzowy,
II – do 15 stycznia danego roku (uzupełnienie Kadry juniorów pkt.6, ppkt. d)
3. Imienne wykazy zawodniczek i zawodników powołanych do kadr narodowych są publikowane
na stronach internetowych PZP.
4. W skład Kadry Narodowej Seniorów mogą być powołani zawodnicy/zawodniczki, którzy
spełnili przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków
- posiadają aktualną klasę mistrzowską międzynarodową lub mistrzowską krajową,
- zdobyli tytuł Mistrza Polski Seniorów w konkurencjach indywidualnych,
- posiadają I klasę sportową, w indywidualnych Mistrzostwach Polski Seniorów uzyskali
wynik odpowiadający wartości co najmniej 800 pkt. wg tabeli punktowej na pływalni 25 m
lub 770 na pływalni 50 m.
5. W skład kadry Narodowej Młodzieżowców powołani będą zawodnicy/zawodniczki, którzy
zdobędą w zawodach zimowych i letnich o mistrzostwo polski trzy pierwsze miejsca w kategorii
wiekowej 19-23 lata wynikiem odpowiadającym co najmniej normie na I klasę sportową.
6. W skład Kadry Narodowej juniorów powołani będą zawodnicy/zawodniczki, którzy:
a) w Letnich Mistrzostwach Polski Juniorów 14,15,16,17-18 letnich zdobędą trzy pierwsze
miejsca w konkurencjach indywidualnych,
b) kadra zostanie uzupełniona o zawodników, którzy w rankingu ogólnopolskim na basenie
50-cio metrowym /na dzień 15 sierpnia każdego roku/ zajmą poniższe miejsca dodatkowo
wypełniając normę wynikową odpowiadającą odpowiedniej klasie sportowej /tylko
konkurencje olimpijskie/.
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c) zawodnicy 13 letni będą kwalifikowani na podstawie rankingu opracowanego na
podstawie wyników uzyskanych na basenie 25-cio metrowym /dystanse olimpijskie z
wyjątkiem 200 motylkowym, 400 zmiennym, 1500 dowolnym, dodatkowo zawodnicy
będą kwalifikowani na dystansach 100 zmiennym/
d) skład kadry zostanie uzupełniony o zawodników, którzy w Zimowych Mistrzostwach
Polski Juniorów 14,15,16,17-18 letnich zajmą trzy pierwsze miejsca w konkurencjach
olimpijskich /indywidulanie/
7. Warunkiem koniecznym powołania w skład Kadry Narodowej, niezależnie od wypełnienia
kryteriów wynikowych, jest posiadanie nienagannej opinii macierzystego klubu sportowego
i Polskiego Związku Pływackiego.
8. W skład kadry Narodowej Seniorów, Młodzieżowców i Juniorów, na wniosek Wydziału
Szkolenia PZP, mogą być włączeni zawodnicy nie spełniający w/w warunków.
9. Członkowie kadry narodowej mogą otrzymywać świadczenia materialne zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
10. Zawodnik, który nie przestrzega postanowień zawartych w Regulaminie Członka Kadry
Narodowej, podlega wykluczeniu z kadry narodowej.
11. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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