
REGULAMIN MIĘDZYWOJEWÓDZKICH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW 

MŁODZIKÓW 13 lat I i II runda 

1.Termin i miejsce zawodów. I Runda (wraz z 12 latkami) – OZP - marzec  
      II Runda (zawody finałowe) – 13 lat – PZP - czerwiec.  

2. Kierownictwo zawodów - według zasad generalnych.  

3. Uczestnictwo.  

3.1. W zawodach I i II rundy mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy 13 letni, którzy 

wzięli udział w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wytrzymałości i Wszechstronności dla 12-

latków rozegranym w listopadzie poprzedniego roku.  

3.2 Do II rundy awansują wszystkie kluby, z których w I rundzie wystartowały minimum 

4 osoby (skład może być mieszany w dowolny sposób lub składać się z zawodników 

jednej płci). W obu rundach klub może zgłosić dowolną liczbę zawodników. Lista 

zakwalifikowanych klubów do II rundy zostanie opublikowana na stronie PZP. 

4. Program zawodów. 

I runda 

 

I dzień 

Dziewczęt
a 

Chłopcy 

1. 100m st. motylkowym 2. 100m styl. motylkowym 

3. 100m st. klasycznym 4. 100m styl. klasycznym 

5. 200m st. grzbietowym 6. 200m st. grzbietowym 

7. 400m st. dowolnym 8. 400m st. dowolnym 

9. 4x50m st. dow. „wszystkie” (bez względu na płeć) – 12 lat 

10. 4x50m st. zm. „wszystkie” (bez względu na płeć) – 13 lat 

II dzień 

Dziewczęt
a 

Chłopcy 

11. 100m styl. dowolnym 12. 100m st. dowolnym 

13. 200m styl. klasycznym 14. 200m st. klasycznym 

15. 100m styl. grzbietowym 16. 100m st. grzbietowym 

17. 200m styl. zmiennym 18. 200m st. zmiennym 

19. 4x50m st. zm. „wszystkie” (bez względu na płeć) – 12 lat 

20. 4x50m st. dow. „wszystkie” (bez względu na płeć) – 13 lat 



II runda 
 

I dzień 

Dziewczęt
a 

Chłopcy 

1. 100m st. motylkowym 2. 100m styl. motylkowym 

3. 100m st. klasycznym 4. 100m styl. klasycznym 

5. 200m st. grzbietowym 6. 200m st. grzbietowym 

7. 400m st. dowolnym 8. 400m st. dowolnym 

9. 4x50m st. zm. „wszystkie” (bez względu na płeć) 

II dzień 

Dziewczęt
a 

Chłopcy 

10. 100m styl. dowolnym 11. 100m st. dowolnym 

12. 200m styl. klasycznym 13. 200m st. klasycznym 

14. 100m styl. grzbietowym 15. 100m st. grzbietowym 

16. 200m styl. zmiennym 17. 200m st. zmiennym 

18. 4x50m st. dow. „wszystkie” (bez względu na płeć) 

 

5. Przepisy techniczne.  

5.1. Zawody przeprowadzane na pływalni 25-metrowej.  

5.2. Zawody przeprowadzane seriami na czas. Rozstawienia serii wszystkich 

konkurencji wg zasad generalnych.  

5.3. Program zawodów musi być identyczny jak wyżej opublikowany – nie można 

zmieniać kolejności konkurencji.  

5.4. Każdy zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych i sztafecie w 

każdym bloku zawodów.  

5.5. Prowadzona będzie ogólnopolska klasyfikacja klubowa. 

5.6. Do klasyfikacji klubowej liczone są: 2 najlepsze wyniki w każdej konkurencji 

indywidualnej oraz 2 najlepsze wyniki zespołów sztafetowych (sztafety składają się z 

dowolnych zawodników, bez względu na płeć, może być mieszana w dowolny sposób 

lub składać się z zawodników jednej płci).  

5.7. Po zakończeniu zawodów organizator zobowiązany jest do przesłania pocztą kart 

startowych i komunikatu na adres Komitetu Pływania podany na stronie PZP w terminie 

do 14 dni po zakończeniu zawodów (ważna data stempla pocztowego) oraz do 

przesłania w formie elektronicznej „kopii zapasowej” w formacie .mdb na adres 

robertbrus@poczta.onet.pl (w celu utworzenia ogólnopolskiego rankingu klubowego). 

Nie przesłanie dokumentów i bazy elektronicznej skutkować będzie brakiem wyników 

w zestawieniu ogólnopolskim. 

5.8. Stosowana jest punktacja FINA obowiązująca w danym roku.  

mailto:robertbrus@poczta.onet.pl


5.9. Wyróżnionych zostanie 10 najlepszych drużyn oraz 10 trenerów drużyn w 

klasyfikacji łącznej I i II rundy,  

5.10. OZP podczas organizowanych zawodów mogą ustalić inne zasady dotyczące 

wyróżnień zawodników i klubów.  

6. Zgłoszenia do zawodów. Według zasad generalnych. 

7. Zasady finansowania. Według zasad generalnych.  

8. Postanowienia końcowe. Według zasad generalnych. 


