Zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 122/E/2020

REGULAMIN
ZIMOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W PŁYWANIU
JUNIORÓW 15,16 i 17-18 LAT
W ROKU 2020
1. Termin i miejsce zawodów.
1.1. Zgodnie z kalendarzem imprez Polskiego Związku Pływackiego, na dany rok.
1.2. PZP zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca zawodów, w drodze zmian
kalendarza imprez, bez podania przyczyny.
2. Organizator.
Głównym organizatorem zawodów jest PZP, który przygotowanie i przeprowadzenie
imprezy może zlecać:
 Członkom zwyczajnym PZP,
 Jednostkom samorządu terytorialnego oraz samorządowym jednostkom
organizacyjnym,
 Innym jednostkom organizacyjnym posiadającym doświadczenie w organizacji
zawodów sportowych.
3. Kierownictwo zawodów – według Zasad Generalnych Regulaminu Organizacji Zawodów
Centralnych w Pływaniu.
4. Uczestnictwo:
4.1. Według pkt. 6 Zasad Generalnych Regulaminu Organizacji Zawodów Centralnych
w Pływaniu.
4.2. W zawodach mają prawo startu zawodnicy zgodnie z kategorią wiekową wynikającą
z roku urodzenia zawodnika.
5. Program zawodów.
I dzień
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.

Dziewczęta
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

15.
17.
19.
21.
23.
25.

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

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
II dzień
16.
18.
20.
22.
24.
26.

Chłopcy
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
Chłopcy
50 m st. motylkowym
50 m st. grzbietowym
400 m st. dowolnym
100 m st. klasycznym
200 m st. zmiennym
4x100 m st. dowolnym
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III dzień
27.
29.
31.
33.
35.
37.
39.

Dziewczęta
200 m st. motylkowym
100 m st. dowolnym
100 m st. grzbietowym
200 m st. klasycznym
100 m st. zmiennym
800 m st. dowolnym
4x100 m st. zmiennym

28.
30.
32.
34.
36.
38.
40.

Chłopcy
200 m st. motylkowym
100 m st. dowolnym
100 m st. grzbietowym
200 m st. klasycznym
100 m st. zmiennym
1500 m st. dowolnym
4x100 m st. zmiennym

6. Przepisy techniczne.
6.1. Zimowe Mistrzostwa Polski przeprowadzane są na pływalni 25 m, według pkt. 11
Zasad Generalnych Regulaminu Organizacji Zawodów Centralnych w Pływaniu.
6.2. Zawodnik ma prawo startu w 5 konkurencjach indywidualnych, lecz nie więcej niż w
2 konkurencjach indywidualnych i sztafecie dziennie /15-16 lat/.
6.3. Rozstawienia zawodników do poszczególnych serii konkurencji indywidualnych
dokona Organizator na podstawie najlepszych czasów uzyskanych przez zgłaszanych
zawodników na pływalni 25 lub 50 metrowej nie wcześniej niż 15 miesięcy od
pierwszego dnia zawodów - na podstawie Rankingu Europejskiego.
6.4. Rozstawienia zespołów sztafetowych dokona Organizator na podstawie zgłoszonych
drogą elektroniczną /określoną przez Organizatora/ imiennych składów
poszczególnych zespołów przez trenerów, nie później niż do godziny 13.00, w dniu
rozgrywania danych wyścigów sztafetowych. Na podstawie zgłoszonych
zawodników program obliczy na podstawie rekordów życiowych na poszczególnych
dystansach czas zgłoszenia sztafety i dokona rozstawienia serii. Lista startowa sztafet
zostanie zamieszczona na stronie PZP o godzinie 17.00.
6.5. W przypadku przekroczenia liczby 250 zawodników w sesji finałowej zawodów, po
wyścigach indywidualnych zostanie ogłoszona przerwa w celu opuszczenia pływalni
przez zawodników nie biorących udziału w wyścigach sztafetowych oraz 30
minutowej rozgrzewki przed wyścigami sztafetowymi.
6.6. Składy serii finałowych ogłaszane będą natychmiast po zakończeniu eliminacji w
danej
konkurencji.
6.7. Wykreśleń z serii finałowych można dokonywać do 30 minut od ogłoszenia składów
tych serii wysyłając drogą elektroniczną /określoną przez Organizatora/ do obsługi
informatycznej zawodów. Wykreślenia zgłoszone po tym terminie będą
przyjmowane, ale klub będzie obciążany karą regulaminową zgodną z Taryfikatorem
PZP.
7. Nagrody.
Według pkt. 15 Zasad Generalnych Regulaminu Organizacji Zawodów Centralnych
w Pływaniu.
8. Zgłoszenia do zawodów.
8.1. Obsługa informatyczna zostanie wskazana w Komunikacie przez organizatora
zawodów.
8.2. Zgłoszenia do zawodów dokonywane będą za pośrednictwem systemu SEL PZP
przez osobę uprawnioną – administratora klubu.
8.3. Zgłoszeń wstępnych należy dokonać do dnia 23 listopada 2020 do godziny 24.00.
8.4. W zawodach mogą uczestniczyć w poszczególnych konkurencjach tylko zawodnicy
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zgłoszeni we wskazanym w pkt. 8.3 terminie.
8.5. Warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest posiadanie statusu
AKTYWNY w systemie SEL (do dnia 13.12.2020).
8.6. Po dokonaniu zgłoszenia wstępnego organizator zawodów dokona podziału każdego
dnia zawodów na zawodników startujących w części mocniejszej (250 zawodników)
i słabszej (250 zawodników) eliminacji i do dnia 29.11.2020 do godziny 24.00 ogłosi
listy zawodników, którzy zostaną dopuszczeni do startu w zawodach.
8.7. W przypadku zgłoszenia większej liczby zawodników niż 500, organizator dokona
weryfikacji zgłoszonych i zakwalifikuje do udziału w zawodach 500 najwyżej
sklasyfikowanych wg. punktacji FINA za okres ostatnich 15 miesięcy.
8.8. Po ogłoszeniu listy zawodników zakwalifikowanych do startu kluby do dnia
07.12.2020 do godziny 24.00 mogą dokonywać wyłącznie wykreśleń z zawodów.
8.9. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia klubu jest przesłanie do 7.12.2020 do godziny 24.00
do obsługi informatycznej zawodów:
- skanu lub zdjęcia dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty startowej.,
- skanu lub zdjęcia podpisanej przez przedstawiciela klubu Deklaracji o zapoznaniu się
wszystkich zawodników i trenerów biorących udział w zawodach z „Procedurami
bezpieczeństwa w związku z Covid-19” oraz posiadaniu Oświadczeń zawodników,
Trenerów lub rodziców /opiekunów prawnych /zał.1 dokumentu Procedura
Bezpieczeństwa w Związku z COVID-19 podczas zawodów w pływaniu/
8.10. Za posiadanie indywidualnych oświadczeń i deklaracji odpowiedzialni są trenerzy
poszczególnych klubów. Oryginał ww. dokumentu trenerzy zobowiązani są złożyć
do
biura zawodów przed rozpoczęciem zawodów.
8.11. Ostateczna lista zawodników zakwalifikowanych do udziału w zawodach zostanie
opublikowana w Internecie na stornie PZP nie później niż do dnia 08.12.2020
(do godziny 20.00).
8.12. Od opublikowania ostatecznej listy zakwalifikowanych zawodników do dnia
10.12.2020 (godzina 18.00) możliwe jest wykreślenie zgłoszonego zawodnika, lecz
wniesiona opłata startowa nie będzie zwracana.
8.13. Lista startowa zostanie opublikowana nie później niż w dniu 10.12.2020
o godzinie 18.00.
9. Zasady finansowania.
9.1. Opłata startowa wynosi 15 zł od każdego zgłoszonego startu - płatna wyłącznie
przelewem na konto PZP: PKO BP II O/W-wa Nr 90 1020 1026 0000 1502 0015
2132 do dnia 7.12.2020 do godz.24.00.
9.2. W tytule przelewu za opłatę startową należy bezwzględnie podać kolejno: kod
zawodów – (MP15Łódź, MP16Gliwice, MP17-18Lublin), nazwę klubu i liczbę
opłaconych startów, a w przypadku dokonywania opłaty za więcej niż jeden klub
tytuł przelewu powinien zawierać jak wyżej, z wyszczególnieniem wszystkich
klubów oraz liczby opłaconych za każdy klub startów.
9.3. Niewystartowanie zgłoszonego zawodnika powoduje nałożenie na klub opłaty
regulaminowej w wysokości określonej w „Taryfikatorze Opłat PZP”.
10. Postanowienia końcowe.
Według Zasad Generalnych Regulaminu Organizacji Zawodów Centralnych w Pływaniu.

