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REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W PŁYWANIU - LETNICH MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW 17-18 LAT
1. Termin i miejsce zawodów.
1.1. Zgodnie z kalendarzem imprez Polskiego Związku Pływackiego, na dany rok.
1.2. Zawody rozgrywane są w miejscu wyznaczonym przez komitet organizacyjny któremu
powierzona została organizacja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
2. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Pływacki i okręgowy związek pływacki
na terenie którego odbywają się zawody.
3. Uczestnictwo.
3.1. Według pkt. 6. Zasad Generalnych Regulaminu Organizacji Zawodów Centralnych
w Pływaniu.
3.2. W zawodach mają prawo startu wyłącznie zawodnicy i zawodniczki w wieku 17 i 18 lat
jako jedna kategoria wiekowa, zgodnie z zasadami podanymi w części ogólnej
Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego Młodzieży Uzdolnionej.
3.3. Ostateczną listę uprawnionych do startu w zawodach w ilości 100 zawodników
i 80 zawodniczek opublikuje PZP niezwłocznie po jej opracowaniu w miesiącu czerwcu.
PZP opublikuje ranking sporządzony na podstawie ilości punktów FINA
(łącznie pływalnia 25 m i 50 m) za okres od dnia 1 września roku poprzedzającego
zawody do dnia 10 czerwca roku rozgrywania zawodów na podstawie którego zostanie
ustalona lista zawodników i zawodniczek uprawnionych do startu w OOM.
Po uzgodnieniach PZP z komitetem organizacyjnym OOM i uzyskaniu zgody
Wydziału Szkolenia PZP w zawodach mogą brać udział zawodnicy zgłoszeni dodatkowo,
na koszt własny.
4. Program zawodów.

1.
3.

4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.

18.
20.
22.

I dzień (po południu)
Kobiety
Mężczyźni
1500 m st. dowolnym
2.
800 m st. dowolnym
4x100 m st. zmiennym MIX
II dzień
Kobiety
Mężczyźni
50 m st. dowolnym
5.
50 m st. dowolnym
50 m st. klasycznym
7.
50 m st. klasycznym
100 m st. motylkowym
9.
100 m st. motylkowym
200 m st. dowolnym
11. 200 m st. dowolnym
200 m st. grzbietowym
13. 200 m st. grzbietowym
400 m st. zmiennym
15. 400 m st. zmiennym
4x200 m st. dowolnym
17. 4x200 m st. dowolnym
III dzień
Kobiety
Mężczyźni
50 m st. motylkowym
19. 50 m st. motylkowym
50 m st. grzbietowym
21. 50 m st. grzbietowym
400 m st. dowolnym
23. 400 m st. dowolnym
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24.
26.
28.

100 m st. klasycznym
200 m st. zmiennym
4x100 m st. dowolnym

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

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

25.
27.
29.
IV dzień
31.
33.
35.
37.
39.
41.

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

5. Przepisy techniczne.
5.1. Długość pływalni 50 m.
5.2. Zawody przeprowadzane są systemem eliminacji i finałów. Konkurencje 800 m i 1500 m
stylem dowolnym oraz sztafety rozgrywane są seriami na czas. Najsilniejsze serie tych
konkurencji oraz wszystkie sztafety rozgrywane będą w bloku finałowym.
5.3. Rozstawienia zawodników do poszczególnych serii konkurencji indywidualnych dokona
Organizator na podstawie najlepszych czasów uzyskanych na pływalni 50 metrowej
przez zgłaszanych zawodników osiągniętych nie wcześniej niż 15 miesięcy
od pierwszego dnia zawodów - na podstawie Rankingu Europejskiego.
5.4. Rozstawienie sztafet zostanie dokonane na podstawie sumy czasów zgłoszonych do
startu w niej zawodników uzyskanych na pływalni 50-cio metrowej w ostatnich 15
miesiącach. Sztafeta, której członkowie nie będą mieli wyniku na danym dystansie, na
pływalni 50-cio metrowej, zostanie rozstawiona jako NT.
5.5. Skład sztafety musi być zgłoszony do obsługi informatycznej zawodów w dniu
rozgrywania sztafety do zakończenia bloku eliminacyjnego.
5.6. Zawodnik ma prawo startu w dowolnej liczbie konkurencji.
6. Nagrody.
Według zasad określonych w regulaminie współzawodnictwa sportowego młodzieży
uzdolnionej - system sportu młodzieżowego.
7. Zgłoszenia.
7.1 Według pkt 7 Zasad Generalnych Regulaminu Organizacji Zawodów Centralnych
w Pływaniu. Zgłoszeń dokonują wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia
sportowe w porozumieniu z okręgowymi związkami pływackimi.
7.2 W przypadku wycofania z zawodów zawodników zakwalifikowanych przez PZP
(znajdujących się na opublikowanej liście zakwalifikowanych zawodników) podmiot
zgłaszający może w porozumieniu z okręgowym związkiem pływackim i klubem
w ich miejsce zgłosić zawodników, którzy zajęli kolejne miejsca w rankingu wyników.
8. Zasady finansowania.
8.1 Według zasad określonych w regulaminie współzawodnictwa sportowego młodzieży
uzdolnionej - system sportu młodzieżowego.
8.2 Zawodnicy spoza listy uprawnionych do startu ogłoszonej przez PZP oraz ich trenerzy,
opiekunowie, osoby towarzyszące uczestniczą na własny koszt.
9. Postanowienia końcowe.
Według Zasad Generalnych Regulaminu Organizacji Zawodów Centralnych w Pływaniu
oraz zasad określonych w regulaminie współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej
- system sportu młodzieżowego.

