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REGULAMIN ZAWODÓW
ARENA GRAND PRIX PUCHAR POLSKI W PŁYWANIU
EDYCJA 2019 - 2020
1. Termin i miejsce zawodów - według Kalendarza PZP na lata 2019 i 2020.
2. 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 14 lat i starsi.
4.3. W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy zagraniczni.
4.4. Prezydium Zarządu PZP może dopuścić do zawodów zawodników niespełniających
kryteriów opisanych w pkt. 4.2 w przypadku wyznaczenia zawodów jako imprezy
kwalifikacyjnej do imprez międzynarodowych.
4.5. Na obiektach, na których prawdopodobna liczba osób startujących uniemożliwi
bezpieczne przeprowadzenie zawodów, dopuszcza się możliwość ograniczenia liczby
startujących zawodników, poprzez wprowadzenie minimów czasowych na podstawie
rankingu. W celu sprawnego przeprowadzenia zawodów dopuszcza się ograniczenia
liczby rozgrywanych serii na poszczególnych dystansach.
5. Program zawodów:

Blok A
1.1
3.1
5.1
7.1
9.1
11.1

Mężczyzn
200 m st. dowolnym (5 serii)
100 m st. klasycznym (5 serii)
50 m st. motylkowym (5 serii)
200 m st. grzbietowym (5 serii)
100 m st. zmiennym (5 serii)

2.1
4.1
6.1
8.1
10.1

Kobiet
200 m st. dowolnym (5 serii)
100 m st. klasycznym (5 serii)
50 m st. motylkowym (5 serii)
200 m st. grzbietowym (5 serii)
100 m st. zmiennym (5 serii)
800 m st. dowolnym (3 serie)
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1.2
3.2
5.2
7.2
9.2
11.2

200 m st. dowolnym
100 m st. klasycznym
50 m st. motylkowym
200 m st. grzbietowym
100 m st. zmiennym

Pozostałe serie
2.2
200 m st. dowolnym
4.2
100 m st. klasycznym
6.2
50 m st. motylkowym
7.2
200 m st. grzbietowym
10.2
100 m st. zmiennym
800 m st. dowolnym

Blok B
Mężczyzn
13.1
400m. st. zmiennym (3 serie)
15.1
50 m st. dowolnym (5 serii)
17.1
200 m st. klasycznym (5 serii)
19.1
100 m st. motylkowym (5 serii)
21.1
50 m st. grzbietowym (5 serii)
22.1
800m/1500m. st. dowolnym (3 serie)
Pozostałe serie
13.2
400m. st. zmiennym
15.2
50 m st. dowolnym
17.2
200 m st. klasycznym
19.2
100 m st. motylkowym
21.2
50 m st. grzbietowym
22.2
800m/1500m. st. dowolnym

12.1
14.1
16.1
18.1
20.1

Kobiet
400m. st. zmiennym (3 serie)
50 m st. dowolnym (5 serii)
200 m st. klasycznym (5 serii)
100 m st. motylkowym (5 serii)
50 m st. grzbietowym (5 serii)

12.2
14.2
16.2
18.2
20.2

400m. st. zmiennym
50 m st. dowolnym
200 m st. klasycznym
100 m st. motylkowym
50 m st. grzbietowym

23.1
25.1
27.1
29.1
31.1
33.1
23.2
25.2
27.2
29.2
31.2
33.2

Blok C
Kobiet
Mężczyzn
100 m st. dowolnym (5 serii)
24.1
100 m st. dowolnym (5 serii)
50 m st. klasycznym (5 serii)
26.1
50 m st. klasycznym (5 serii)
200 m st. motylkowym (5 serii)
28.1
200 m st. motylkowym (5 serii)
100 m st. grzbietowym (5 serii)
30.1
100 m st. grzbietowym (5 serii)
200 m st. zmiennym (5 serii)
32.1
200 m st. zmiennym (5 serii)
400 m st. dowolnym (3 serie)
34.1
400 m st. dowolnym (3 serie)
Pozostałe serie
100 m st. dowolnym
24.2
100 m st. dowolnym
50 m st. klasycznym
26.2
50 m st. klasycznym
200 m st. motylkowym
28.2
200 m st. motylkowym
100 m st. grzbietowym
30.2
100 m st. grzbietowym
200 m st. zmiennym
32.2
200 m st. zmiennym
400 m st. dowolnym
34.2
400 m st. dowolnym

6. Przepisy techniczne:
6.1. Zawody rozgrywane są wg pkt. 11. Zasad Generalnych Regulaminu Organizacji
Zawodów Centralnych w Pływaniu.
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6.2. Konkurencje 800m i 1500m stylem dowolnym M odbywają się wymiennie co rundę
(I edycja 1500m a następna 800m). Prezydium Zarządu PZP może przed
rozpoczęciem edycji zawodów zdecydować o innej kolejności rozgrywania tych
konkurencji.
6.3. Konkurencja 1500m stylem dowolnym K zostanie rozegrana zamiast konkurencji
800m stylem dowolnym podczas 6 edycji zawodów cyklu Grand Prix.
6.4. Prezydium Zarządu PZP może wyrazić zgodę na rozgrywanie dodatkowych
konkurencji lecz na zasadzie PK. Wyniki uzyskane w dodatkowych konkurencjach
nie są uwzględniane w punktacji Grand Prix.
6.5. Kolejność rozgrywania poszczególnych bloków ulega zmianie w każdej rundzie
(I runda A,B,C, II runda B,C,A, III runda C,A,B itd.)
6.6. Zawody rozgrywane są systemem serii na czas – od najsilniejszej do najsłabszej
wg. Pkt. 5 niniejszego regulaminu.
6.7. W pierwszej części każdego bloku zawodów, rozgrywane są najszybsze serie
konkurencji na 3 dystansach 50, 100 i 200 m (po 5 serii), na dystansach 400, 800,
1500m (po 3 serie), a w drugiej części bloku zawodów pozostałe serie.
6.8. Punktacja w poszczególnych zawodach:
6.8.1
Podczas zawodów prowadzona jest punktacja open oraz punktacja
w kategoriach wiekowych junior 17-18 lat, junior młodszy 16 lat, junior
młodszy 15 lat, junior młodszy 14 lat, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.
6.8.2 Punktacja w poszczególnych zawodach tworzona jest na podstawie sumy
punktów za trzy najlepsze starty w dowolnej konkurencji wg tabeli FINA –
zarówno w kat. open jak i w kategoriach wiekowych oraz dwa najlepsze
wyniki w poszczególnych stylach (np. 50m i 100m motylkowym, 50m i 400m
dowolnym itd.) w kategorii open.
6.8.3
W punktacji poszczególnych zawodów udział biorą zawodnicy
zagraniczni.
6.9. Rankingi uczestników cyklu zawodów Grand Prix 2019/2020:
6.9.1 Podczas trwania edycji zawodów Grand Prix 2019/2020 prowadzony jest
ranking w kat. open oraz rankingi w kategoriach wiekowych junior 17-18
lat, junior młodszy 16 lat, junior młodszy 15 lat, junior młodszy 14 lat,
oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.
6.9.2 Rankingi o których mowa powyżej tworzone są na podstawie 2 najlepszych
wyników uzyskanych przez zawodników ( 1 na pływalni 25 m i 1 na
pływalni 50m.) Pierwsze rankingi zostaną opublikowaniu po rozegraniu
zawodów na pływalni 25 i 50 m. i będą aktualizowane po zakończeniu
każdych kolejnych zawodów.
6.9.3 W rankingach Grand Prix 2019/2020 zawodnicy będą uwzględniani
w kategoriach wiekowych odpowiednich do daty zakończenia cyklu
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zawodów (np. w zawodnik urodzony w roku 2004 kończy cykl Grand Prix
2019-2020 jako junior młodszy 16 lat) a na jego wynik mogą składać się
punkty za starty w całej edycji, również te uzyskane przez niego jako 15
latka (z roku 2019).
6.9.4 W rankingach Grand Prix 2019/2020 nie są uwzględniani zawodnicy w kat.
14 lat (wiek w roku zakończenia cyklu zawodów Grand Prix – rocznik
2006).
7. Zgłoszenia.
Według pkt 7 Zasad Generalnych Regulaminu Organizacji Zawodów Centralnych w Pływaniu.
8. Nagrody:
8.1. Wszystkie nagrody finansowe przyznawane są zgodnie z załącznikiem do regulaminu
uchwalanym przez PZP na każdą edycję zawodów.
8.2. Nagrody w poszczególnych zawodach:
8.2.1 w kategorii open nagradzanych jest 6 zawodniczek i 6 zawodników, którzy
w trzech najlepszych startach zgromadzą największą ilość punktów wg tabeli
FINA zgodnie z pkt. 6.8.2 oraz 5 zawodniczek i 5 zawodników, którzy
uzyskają największą ilość punktów wg tabeli FINA w poszczególnych
stylach (po 1 zawodniczce i 1 zawodniku ze stylu w układzie: styl
motylkowy, grzbietowy, klasyczny, dowolny oraz zmienny, zgodnie z pkt.
6.8.2,
8.2.2 w każdej kategorii wiekowej nagradzany jest jeden zawodnik i jedna
zawodniczka, którzy w trzech startach zgromadzili największą liczbę
punktów FINA zgodnie z pkt. 6.8.2 – nagrody rzeczowe,
8.2.3 każdy zawodnik w kategorii open może być nagradzany jednokrotnie
za największą sumę punktów FINA zgromadzonych w trzech startach oraz
wielokrotnie za zwycięstwa w poszczególnych stylach,
8.2.4 w poszczególnych zawodach, nagradzani mogą być również zawodnicy
zagraniczni w każdej kategorii wiekowej – dotyczy nagród finansowych
i rzeczowych,
8.2.5 w każdych zawodach zostaną nagrodzeni trenerzy najlepszej zawodniczki
i najlepszego zawodnika którzy uzyskali największą ilość punktów wg tabeli
FINA za trzy najlepsze wyniki.
8.2.6 Po otrzymaniu zgody Prezydium Zarządu PZP, organizator zawodów, może
wprowadzić do danej rundy zawodów, dodatkowe nagrody finansowe
i rzeczowe dla zawodników.
8.3. Nagrody na zakończenie edycji zawodów Grand Prix 2019/2020 wręczone zostaną
podczas Głównych Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców w oparciu
o miejsca w rankingach o których mowa w pkt. 6.9 niniejszego regulaminu:
8.3.1 w kategorii open nagradzani są: 3 zawodniczki i 3 zawodników, którzy
w uzyskali największą sumę punktów za 2 najlepsze wyniki spośród
wszystkich startów w zawodach edycji wg tabeli FINA (1 na pływalni 25 m
i 1 na pływalni 50 m) – nagrody finansowe,
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8.3.2 w każdej kategorii wiekowej nagradzany jest jeden zawodnik i jedna
zawodniczka, którzy uzyskali największą sumę punktów za 2 najlepsze
wyniki wg tabeli FINA (1 na pływalni 25 m i 1 na pływalni 50 m)–
pamiątkowe statuetki,
8.3.3 w podsumowaniu edycji zawodów Grand Prix 2019/2020 zawodnik może
być nagradzany tylko raz,
8.3.4 nagrodzeni zostają trenerzy trzech najlepszych zawodniczek i trzech
najlepszych zawodników w klasyfikacji open – nagrody finansowe.

9. Zasady finansowania:
Według Zasad Generalnych Regulaminu Organizacji Zawodów Centralnych w Pływaniu.
10.

Postanowienia końcowe:
Według Zasad Generalnych Regulaminu Organizacji Zawodów Centralnych w Pływaniu.
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Załącznik do Regulaminu
Arena Grand Prix Puchar Polski Edycja 2019/2020

Arena Grand Prix Polski - 2019/2020
Nagrody w poszczególnych zawodach
Miejsce

zawodniczka/zawodnik
zawodniczka/zawodnik
zawodniczka/zawodnik
zawodniczka/zawodnik
zawodniczka/zawodnik
zawodniczka/zawodnik
zawodniczka/zawodnik
trener - zawodniczki/zawodnika

Kwota brutto

I
II
III
IV
V
VI
I - w stylu (5)

1200,00
1000,00
800,00
700,00
600,00
500,00
500,00

I

1200,00

Arena Grand Prix Polski - 2019/2020
Nagrody w generalnej klasyfikacji wszystkich zawodów
Miejsce

zawodniczka/zawodnik
zawodniczka/zawodnik
zawodniczka/zawodnik
trener - zawodniczki/zawodnika
trener - zawodniczki/zawodnika
trener - zawodniczki/zawodnika

I
II
III
I
II
III

Kwota brutto

3000,00
2000,00
1000,00
3000,00
2000,00
1000,00

