
REGULAMIN

PODKARPACKIEJ  LIGI  PŁYWACKIEJ DZIECI  

edycja jesień / wiosna (pływalnia 25 metrów)

1. Cel zawodów:
    - popularyzacja sportu pływackiego
    - wdrożenie dzieci do rywalizacji indywidualnej i zespołowej
    - mobilizacja klubów do aktywnego szkolenia dzieci
    - przygotowanie do zawodów centralnych

2. Termin i miejsce zawodów.
    - zgodnie z kalendarzem zawodów POZP
         

3. Organizator.
Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki + gospodarz zawodów
       
3. Kierownictwo zawodów.
Według zasad generalnych regulaminów zawodów pływackich organizowanych przez POZP.

4. Uczestnictwo.
4.1. Zawodnicy klubów zrzeszonych w POZP.
4.2. Dopuszcza się udział dzieci/zawodników bez licencji PZP pod warunkiem reprezentowania 
klubu zrzeszonego w POZP. 
4.3. Zawody rozgrywane są w dwóch kategoriach wiekowych: 
Edycja Jesień:    kategoria  I  - 10 lat i młodsi, kategoria II - 11 lat 
Edycja Wiosna:  kategoria I - 11 lat i młodsi, kategoria II - 12 lat 

5. Program zawodów.
5.1. program zawodów – edycja jesień.

                   I EDYCJA JESIEŃ
1. 50 m st dowolnym 10 lat i młodsi 2. 50 m st dowolnym 11 lat
3. 50 m st klasycznym 10 lat i młodsi 4. 50 m st motylkowym 11 lat
5. 50 m st grzbietowym 10 lat i młodsi 6. 100 m st grzbietowym 11 lat
7. 100 m st zmiennym 10 lat i młodsi 8. 100 m st klasycznym 11 lat
9. 4x50 m st dow mix 10 lat i młodsi 10. 4x50 m st dowolnym mix 11 lat

II EDYCJA JESIEŃ
1. 50 m st dowolnym 10 lat i młodsi 2. 50 m st grzbietowym 11 lat 
3. 100 m st klasycznym 10 lat i młodsi 4. 100 m st dowolnym 11 lat

  5. 50 m st motylkowym 10 lat i młodsi 6. 200 m st klasycznym 11 lat
  7. 100 m st grzbietowym 10 lat i młodsi 8. 200 m st zmiennym 11 lat
9. 4x50 m st zm mix 10 lat i młodsi 10. 4x50 m zm mix 11 lat



                       III EDYCJA JESIEŃ
1. 50 m st klasycznym 10 lat i młodsi 2. 50 m st klasycznym 11 lat
3. 100 m st dowolnym 10 lat i młodsi 4. 200 m st dowolnym 11 lat
5. 50 m st motylkowym 10 lat i młodsi 6. 50 m st motylkowym 11 lat
7. 100 m st zmiennym 10 lat i młodsi 8. 100 m st zmiennym 11 lat
9. 4x50 m st dowolnym dz 10 lat i mł. 10. 4x50 m st dowolnym dz 11 lat
11. 4x50 m st dowolnym ch 10 lat i mł. 12. 4x50 m st dowolnym ch 11 lat

5.2. program zawodów - edycja wiosna.  

I EDYCJA WIOSNA
1. 50 m st klasycznym 11 lat i młodsi 2. 50 m st motylkowym 12 lat
3. 50 m st grzbietowym 11 lat i młodsi 4. 100 m st grzbietowym 12 lat
5. 100 m st dowolnym 11 lat i młodsi 6. 100 m st klasycznym 12 lat
7. 100 m st zmiennym 11 lat i młodsi 8. 200 m st dowolnym 12 lat
9. 4x50 m st dowolnym mix 11 lat i mł 10. 4x50 m st dowolnym mix 12 lat

II EDYCJA WIOSNA
1. 50 m st dowolnym 11 lat i młodsi 2. 50 m st klasycznym 12 lat
3. 100 m st klasycznym 11 lat i młodsi 4. 100 m st dowolnym 12 lat
5. 100 m st grzbietowym 11 lat i młodsi 6. 100 m st grzbietowym 12 lat
7. 50 m st motylkowym 11 lat i młodsi 8. 200 m st zmiennym 12 lat
9. 4x50 m st zm mix 11 lat i młodsi 10. 4x50 m st zm mix 12 lat

III EDYCJA WIOSNA
1. 50 m st klasycznym 11 lat i młodsi 2. 100 m st motylkowym 12 lat
3. 200 m st dowolnym 11 lat i młodsi 4. 200 m st klasycznym 12 lat
5. 50 m st grzbietowym 11 lat i młodsi 6. 50 m st grzbietowym 12 lat
7. 100 m st zmiennym 11 lat i młodsi 8. 400 m st dowolnym 12 lat
9. 4x50 m st zmiennym dz 11 lat i mł 10. 4x50 m st zmiennym dz 12 lat
11. 4x50 m st zmiennym ch 11 lat i mł 12. 4x50 m st zmiennym ch 12 lat

5.3. kolejność konkurencji w każdej edycji: na zmianę konkurencja nr 1 kat. I dz, ch / 
konkurencja nr 2 kat. II dz, ch / konkurencja nr 3 kat. I  dz, ch / konkurencja nr 4 kat. II   dz, ch 
itd.

6. Przepisy techniczne.
6.1. zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych  i w sztafecie w każdej    
edycji zawodów,
6.2. klub może wystawić dowolną ilość zawodników i sztafet, skład sztafety mix: 2 dziewczyny /
2 chłopców, kolejność dowolna,
6.3. rozstawienia zawodników do poszczególnych serii dokona Organizator na podstawie 
zadeklarowanych czasów zgłoszeń po dokonaniu ich weryfikacji,
6.4. zawody rozgrywa się systemem serii na czas,  obowiązuje podział na kategorie wiekowe.



7. Punktacja drużynowa.
7.1. za zajęcie: I miejsca 7 pkt., II m-ca 5 pkt., III m-ca 4 pkt., IV m-ce 3 pkt., V m-ce 2 pkt,    
VI m-ce 1 pkt, 
7.2. punktuje 2 najlepszych zawodników z jednego klubu w każdej konkurencji indywidualnej 
i w każdym roczniku osobno, 
7.3. punktuje jedna najlepsza sztafeta klubu, sztafety punktowane są jak konkurencje 
indywidualne.

8. Zgłoszenia do zawodów.
8.1. według zasad generalnych regulaminów zawodów pływackich organizowanych przez POZP,

9. Nagrody.
9.1.  trzech pierwszych zawodników w poszczególnych konkurencjach  w starszym roczniku,     
w każdej edycji otrzyma dyplom i medal (zapewnia gospodarz zawodów); 
trzech pierwszych zawodników w poszczególnych konkurencjach w młodszym roczniku 
w każdej edycji otrzyma medal; 
sześciu pierwszych zawodników w poszczególnych konkurencjach w młodszym roczniku 
w każdej edycji otrzyma dyplom (zapewnia gospodarz zawodów). 
Nagroda rzeczowa dla najlepszego zawodnika i zawodniczki  (w każdej edycji) za najlepszy 
wynik zawodów wg tabeli punktowej FINA w każdej kategorii wiekowej  (zapewnia gospodarz 
zawodów).
9.2. trzy najlepsze kluby po III edycji w łącznej punktacji (suma punktów uzyskanych w obu 
rocznikach) otrzymają puchary (zapewnia POZP)
9.3. najlepsza zawodniczka i zawodnik w każdym roczniku po III edycjach otrzyma nagrodę 
ufundowaną przez POZP (decyduje suma punktów wg tabeli FINA):

za 100 m stylem zmiennym + drugi styl – I kategoria, 
          za 200 m zmiennym + drugi styl – II kategoria.
Zawodnik / zawodniczka musi wystartować co najmniej w dwóch edycjach ligi. 
9.4. dekoracja najlepszych zawodniczek w poszczególnych konkurencjach odbywa się w czasie 
trwania zawodów; dekoracje sztafet - na początek kolejnej edycji (z wyjątkiem sztafet z III 
edycji)
9.5. dekoracja najlepszych zawodniczek i zawodników każdej edycji oraz po trzech edycjach 
Ligi musi nastąpić w przerwie przed startem sztafet. 
9.6. w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności w czasie wręczania nagród najlepszym 
zawodniczkom i zawodnikom w każdej edycji ligi oraz po trzech edycjach Ligi nagrodę 
otrzymuje kolejny zawodnik lub zawodniczka w klasyfikacji.

10. Opłaty startowe i regulaminowe, zasady finansowania.
10.1.  podział kosztów organizacyjnych określa umowa pomiędzy POZP a bezpośrednim 
organizatorem,
10.2. koszty udziału pokrywają zainteresowane kluby.

11. Postanowienia końcowe.
 w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje organizator zawodów,
 podczas zawodów obowiązują przepisy PZP.
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