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REGULAMIN 

KLUBOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W PŁYWANIU 

JUNIORÓW MŁODSZYCH, JUNIORÓW I  MŁODZIEŻOWCÓW 19 LAT  

(PŁYWALNIA 25/50 M) 
  
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 w wieku 14 – 19 lat. 

4.3. W zawodach biorą udział zawodnicy z klubów, które w punktacji Zimowych Mistrzostw Polski 

w kategorii juniorów młodszych 14,15,16 i juniorów 17-18 lat zajęły miejsca 1-16 w punktacji 

łącznej według klasyfikacji PZP. 

4.4. W przypadku rezygnacji ze startu klubów z miejsc 1-16 PZP zaprosi do udziału w zawodach 

kluby, które w punktacji łącznej uplasowały się na miejscach 17-20.  

5. Program zawodów 

 

I DZIEŃ – I blok zawodów - piątek popołudniu /sobota rano / 

rozgrzewka: 7.30 – 8.50  zawody – 9.00 

KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

1. 50 m st. dowolnym 2. 50 m st. dowolnym 

3. 50 m st. klasycznym 4. 50 m st. klasycznym 

5. 100 m st. motylkowym 6. 100 m st. motylkowym 

7. 200 m st. dowolnym 8. 200 m st. dowolnym 

9. 200 m st. grzbietowym 10. 200 m st. grzbietowym 

11. 400 m st. zmiennym 12. 400 m st. zmiennym 

13.                                  4x100 dowolnym MIX  

I DZIEŃ / II DZIEŃ – II blok zawodów - sobota rano /sobota popołudniu/ 

rozgrzewka 15.00 – 16.15 otwarcie zawodów 16.15 zawody 16.30 

14. 50 m st. motylkowym 15. 50 m st. motylkowym 

16. 50 m st. grzbietowym 17. 50 m st. grzbietowym 

18. 400 m st. dowolnym 19. 400 m st. dowolnym 

20. 100 m st. klasycznym 21. 100 m st. klasycznym 

22. 200 m st. zmiennym 23. 200 m st. zmiennym 

24. 4 x 100 m st. dowolnym 25. 4 x 100 m st. dowolnym 

26. 4 x 100 m st. zmiennym MIX 

10. 

4 x 100 m st. zmiennym 
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II DZIEŃ – III blok zawodów - sobota popołudniu / niedziela rano/ 

rozgrzewka: 7.30 – 8.50  zawody - 9.00 

27. 200 m st. motylkowym 28. 200 m st. motylkowym 

29. 100 m st. dowolnym 30. 100 m st. dowolnym 

31. 100 m st. grzbietowym 32. 100 m st. grzbietowym 

33. 200 m st. klasycznym 34. 200 m st. klasycznym 

35. 800 m st. dowolnym 36. 800 m st. dowolnym 

37. 4 x 100 m st. zmiennym 38. 4 x 100 m st. dowolnym 

 

6. Przepisy techniczne. 

6.1. Według Zasad Generalnych Regulaminu Organizacji Zawodów Centralnych w Pływaniu.  

6.2. Zawody są rozgrywane na pływalni 25 m lub 50m w zależności od organizatora, systemem 

„seriami na czas”. 

6.3. W konkurencji 800 metrów stylem  dowolnym każdy klub ma prawo zgłosić jednego zawodnika 

/ zawodniczkę w wieku 14-19 lat. 

6.4. W pozostałych konkurencjach indywidualnych klub ma prawo zgłosić 2 zawodników: 

- co najmniej jeden z zgłoszonych zawodników musi być w przedziale wiekowym 14-16 lat. 

6.5. Do konkurencji sztafetowych każdy klub może zgłosić jeden zespół, w skład którego musi 

wchodzić co najmniej 2 zawodników w przedziale wiekowym 14-16 lat. 

6.6. Zawodnicy mają prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych i 1 sztafecie w każdym bloku 

zawodów lecz w nie większej liczbie konkurencji indywidualnych niż 5 w całych zawodach.  

7. Punktacja: 

W konkurencjach indywidualnych punktacja drużynowa przedstawia się następująco: 

I miejsce liczba punktów równa podwójnej liczbie klubów plus 1 punkt,  

II miejsce minus 2 punkty,  

każde kolejne miejsce o 1 punkt mniej. 

W wyścigach na 800 metrów stylem dowolnym oraz w wyścigach sztafetowych punkty liczone 

są podwójnie. 

8. Nagrody: 

Najlepsze 8 klubów otrzymuje puchary za sumę punktów w klasyfikacji drużynowej.  

Nagrody rzeczowe dla 2 zawodniczek i 2 zawodników ( po jednej/jednym w kategorii 14-16 lat  

i kategorii 17-19 lat) za jeden najlepszy wynik wg obowiązującej w danym roku punktacji FINA. 

9. Zgłoszenia. 

Według pkt. 7 Zasad Generalnych Regulaminu Organizacji Zawodów Centralnych w Pływaniu. 

10. Zasady finansowania. 

10.1. Według Zasad Generalnych Regulaminu Organizacji Zawodów Centralnych w Pływaniu. 

10.2. Opłata startowa zgodnie z Taryfikatorem opłat PZP. 

11. Postanowienia końcowe. 

Według Zasad Generalnych Regulaminu Organizacji Zawodów Centralnych w Pływaniu.  


