
REGULAMIN

MEMORIAŁU JERZEGO SZCZERBATEGO

PUCHAR  ZIEMI PODKARPACKIEJ

1.Termin i miejsce zawodów.
Według zasad generalnych regulaminów zawodów pływackich organizowanych przez POZP.
2. Organizator.
Według zasad generalnych regulaminów zawodów pływackich organizowanych przez POZP.
3. Kierownictwo zawodów.
Według zasad generalnych regulaminów zawodów pływackich organizowanych przez POZP.
4. Uczestnictwo.
4.1. Według zasad generalnych regulaminów zawodów pływackich organizowanych przez 
POZP.
4.2. Dopuszcza się udział zawodników zagranicznych.
4.3. Zawody odbywają się w następujących kategoriach wiekowych:
kategoria I – 12 - 13 lat, kategoria II – 14 - 15 lat, kategoria III – 16 lat i starsi,

kategoria OPEN - sztafeta 4 x 50 m stylem zmiennym

mix – sztafeta 6 x 50 m stylem dowolnym 
5. Program zawodów.

I blok
Dziewczęta                                                              Chłopcy

1. 100 m st klasycznym  -  eliminacje 2. 100 m st klasycznym -  eliminacje
3. 50 m stylem motylkowym 4. 50 m stylem motylkowym 
5. 100 m stylem grzbietowym 6. 100 m stylem grzbietowym 
7. 100 m stylem dowolnym 8. 100 m stylem dowolnym 
9. 200 m stylem zmiennym 10. 200 m stylem zmiennym 
11. Sztafeta 6x50 mix (3 dz / 3 ch, po 2 osoby z każdej kategorii wiekowej)

 II blok
12. 100 m st klasycznym -  finał OPEN 13. 100 m st klasycznym -  finał OPEN
14. 50 m stylem dowolnym 15. 50 m stylem dowolnym 
16. 100 m stylem zmiennym 17. 100 m stylem zmiennym 
18. 50 m stylem klasycznym 19. 50 m stylem klasycznym 
20. 50 m stylem grzbietowym 21. 50 m stylem grzbietowym 
22. 100 m stylem motylkowym 23. 100 m stylem motylkowym 
24.  4x50 m st zmiennym open 25. 4x50 m st zmiennym open

Konkurencja 100 m stylem klasycznym jest konkurencją memoriałową w systemie eliminacji 
i finałów w dwóch kategoriach wiekowych: 
Finał 1: kategoria 12 – 13 lat dziewcząt i chłopców. 
Finał 2:  kategoria 14 lat i starsi dziewcząt i chłopców.

Konkurencja memoriałowa nie jest brana do klasyfikacji drużynowej.



6. Punktacja drużynowa.
Punktacja prowadzona będzie osobno w każdej kategorii wiekowej (wg punktacji FINA). 
Na koniec zawodów nastąpi zsumowanie punktów. 
Punktuje 2 najlepszych zawodników z jednego klubu w każdej konkurencji indywidualnej.  
Punktuje jedna najlepsza sztafeta klubu (4x50 m stylem zmiennym wg. punktacji FINA,
w przypadku sztafety 6x50 m stylem dowolnym wg. następującego klucza: I miejsce 300 pkt.,
II miejsce 200 pkt., III miejsce 100 pkt., IV miejsce 70 pkt., V miejsce 50 pkt.).

7. Przepisy techniczne.
7.1. Pływalnia dł. 25 m, 6 torów, temperatura wody 27o C.
7.2. Zawodnik ma prawo startu w 3 konkurencjach i sztafecie w każdym bloku zawodów.
7.3. Klub może wystawić maksymalnie 2 sztafety, punktuje jedna.
7.4. Sztafeta 6 x 50 m stylem dowolnym mix (3 dziewczyny, 3 chłopców).
W sztafecie startują zawodnicy po dwie osoby z każdej kategorii wiekowej dziewczyna 
i chłopiec. Jeżeli klub nie ma zawodnika z danej kategorii wiekowej  może zastąpić go 
zawodnikiem młodszym. Kolejność startujących od najmłodszego do najstarszego. Kolejność 
dziewczyna/chłopiec dowolna.
7.5. Sztafeta 4x50 m stylem zmiennym dziewcząt i chłopców rozgrywana jest w kategorii open. 
7.6. Zawody będą przeprowadzone systemem serii na czas z wyjątkiem konkurencji 100 m 
stylem klasycznym, która przeprowadzona będzie w systemie eliminacji i finałów dziewcząt 
i chłopców. Do finału kwalifikuje się sześć najlepszych zawodniczek i sześciu najlepszych 
zawodników w dwóch kategoriach: 12-13 lat oraz 14 lat i starsi. 
7.7. Rozstawienia zawodników do poszczególnych serii dokona Organizator na podstawie 
zadeklarowanych czasów zgłoszeń po dokonaniu ich weryfikacji w Rankingu Europejskim.

8. Zgłoszenia do zawodów.
Według zasad generalnych regulaminów zawodów pływackich organizowanych przez POZP.

9. Nagrody.
9.1. Nagrodą w konkurencji memoriałowej 100 m stylem klasycznym jest puchar dla najlepszej 
zawodniczki i zawodnika w każdym finale.
9.2. Trzech pierwszych zawodników w poszczególnych konkurencjach w każdej kategorii
        wiekowej otrzyma dyplomy i medale.
9.3. Nagroda rzeczowa dla najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych 
za dwa najcenniejsze punktowo wyniki wg tabel  FINA. 
9.4. Trzy najlepsze kluby w punktacji drużynowej otrzymają puchary i dyplomy. 

10. Opłaty startowe i regulaminowe, zasady finansowania.
Według zasad generalnych regulaminów zawodów pływackich organizowanych przez POZP.

11. Postanowienia końcowe.
Według zasad generalnych regulaminów zawodów pływackich organizowanych przez POZP.


