
 
 R E G U L A M I N 

MISTRZOSTW POLSKI W PŁYWANIU 
SENIORÓW I  MŁODZIE ŻOWCÓW 19 – 23 LATA  (PŁYWALNIA 50 M) 

  

1. Termin i miejsce zawodów. 

Według zasad generalnych. 

2. Kierownictwo zawodów - Komisja Sędziowska i Odwoławcza. 

Według zasad generalnych. 

3. Uczestnictwo. 

3.1. Według zasad generalnych. 

3.2. W zawodach mają prawo startu zawodnicy 14-letni i starsi. 

3.3. Wydział Szkolenia w uzasadnionych poziomem sportowym przypadkach może 
wyrazić zgodę na zgłoszenie młodszych zawodników.  

4. Program zawodów. 
I dzień 

Kobiety M ężczyźni 
4.1 800 m st. dowolnym 4.2 1500 m st. dowolnym 
4.3 200 m st. motylkowym 4.4 200 m st. motylkowym 
4.5 50 m st. dowolnym 4.6 50 m st. dowolnym 
4.7 200 m st. grzbietowym  4.8 200 m st. grzbietowym 
4.9 4x200 m st. dowolnym 4.10 4x200 m st. dowolnym 

II dzień 
 4.11 200 m st. dowolnym  4.12 200 m st. dowolnym 
4.13 50 m st. klasycznym 4.14 50 m st. klasycznym 
4.15 100 m st. grzbietowym  4.16 100 m st. grzbietowym 
4.17 400 m st. zmiennym 4.18 400 m st. zmiennym 
4.19 4x100 m st. dowolnym 4.20 4x100 m st. dowolnym 

III dzie ń 
4.21 100 m st. motylkowym 4.22 100 m st. motylkowym 
4.23 50 m st. grzbietowym 4.24 50 m st. grzbietowym 
4.25 200 m st. klasycznym 4.26 200 m st. klasycznym 
4.27 400 m st. dowolnym 4.28 400 m st. dowolnym 
4.29 200 m st. zmiennym 4.30 200 m st. zmiennym 

IV dzień 
4.31 100 m st. dowolnym  4.32 100 m st. dowolnym 
4.33 100 m st. klasycznym 4.34 100 m st. klasycznym 
4.35 50 m st. motylkowym  4.36 50 m st. motylkowym 
4.37 1500 m st. dowolnym 4.38 800 m st. dowolnym 
4.39 4x100 m st. zmiennym 4.40 4x100 m st. zmiennym 

 

5. Przepisy techniczne. 

5.1. 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. 
Rozstawienia serii wszystkich konkurencji dokona Organizator na podstawie 
rankingu sporządzonego z wyników uzyskanych w ostatnich 12 miesiącach 
poprzedzających imprezę  na pływalni o tej samej długości. 

 

5.2. We wszystkich konkurencjach przeprowadzanych systemem eliminacji i finałów w 
pierwszej części zawodów rozgrywa się finały „A”, w drugiej finały „B” w kategorii 
open. Wszystkie sztafety odbywają się po finałach „B”. Zawodnicy mają prawo startu 
w dowolnej ilości konkurencji. 

Zgłoszenia. 

5.3. Według zasad generalnych. 

5.4. Termin zgłoszeń do konkurencji upływa na 10 dni przed dniem rozpoczęcia 
zawodów. 

5.5. Po opublikowaniu w Internecie listy zgłoszonych zawodników zmiany mogą być 
dokonane wyłącznie na odprawie technicznej i dotyczyć 

- wycofania zawodnika z konkurencji 

- wpisania na miejsce wycofanego zawodnika w tej samej konkurencji innego 
reprezentanta tego samego klubu  

5.6. Organizator zobowiązany jest zorganizować odprawę techniczną w dniu 
poprzedzającym zawody. 

5.7. Nie zgłoszenie się na start powoduje nałożenie na klub opłaty regulaminowej w 
wysokości 50 zł – bez względu na przyczynę. Uregulowanie tej należności do PZP 
warunkuje dopuszczenie klubu do następnych zawodów organizowanych przez PZP. 

5.8. Organizator zobowiązany jest do umieszczenia w komunikacie z zawodów 
zestawienia zawodników, którzy nie zgłosili się na start, w podziale na kluby i płeć. 

6. Nagrody. 

6.1. Według zasad generalnych. 

6.2. W każdej konkurencji przyznaje się odrębnie medale za kategorię „open” i  kategorię 
młodzieżowca 19-20 lat. 

6.3. Młodzieżowcy zarówno startujący indywidualnie jak i w sztafetach złożonych 
wyłącznie z tego rocznika są dwukrotnie klasyfikowani: w kategorii „open” i w 
swoim roczniku. Pozostali zawodnicy są klasyfikowani wyłącznie w kategorii 
„open”. 

6.4. Młodzieżowcy klasyfikowani są na podstawie finału „open” i eliminacji. 

7. Zasady finansowania. 

Według zasad generalnych.     

8. Postanowienia końcowe 

Według zasad generalnych.  


