Uchwała Zarządu PZP, kadencja 2016-2020

Uchwała nr 111-1/E/2020
Zarządu
Polskiego Związku Pływackiego
z dnia 13 sierpnia 2020 r.
(podjęta w trybie elektronicznym)
w sprawie punktacji za zawody sportowe w dyscyplinach pływackich zaliczanych
do System Sportu Młodzieżowego w roku 2020
Na podstawie § 39 pkt 10 i 13 Statutu Polskiego Związku Pływackiego uchwala się,
co następuje:
§ 1.

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020
r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Dz. U. z 2020
r. poz. 491) oraz wprowadzeniem w związku z tym określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
m.in. w zakresie prowadzenia działalności sportowej, Zarząd Polskiego Związku Pływackiego
zatwierdza zasady zaliczania punktacji do Systemu Sportu Młodzieżowego w roku 2020 :
1)

Pływanie - zaliczyć do SSM wyniki z Zimowych Mistrzostw Polski Młodzieżowców,
Juniorów 17-18 lat oraz Juniorów Młodszych 14, 15, 16 lat, które odbędą się w grudniu
2020 r.;

2)

Skoki do wody - zaliczyć do SSM wyniki z Zimowych Mistrzostw Polski w skokach
do wody w każdej kategorii wiekowej, które odbędą się w terminie 11-13.12.2020 r.
w Łodzi;

3)

Piłka wodna- Mistrzostwa Polski Juniorów- uznanie klasyfikacji rozgrywek na dzień
ich przerwania, jako klasyfikacji końcowej;

4)

Piłka wodna- Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych - jako klasyfikację końcową
Mistrzostw Polski w tej kategorii wiekowej, uznaje się wyniki turnieju finałowego
(03-04.10.2020 r. Ostrowiec Świętokrzyski) oraz rozegraną pierwszą rundę
eliminacyjną;

5)

Piłka wodna –Mistrzostwa Polski Młodzików - zgodnie z regulaminem szczegółowym
C dla piłki wodnej rozgrywane są Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików.
Zakończenie rozgrywek, w obecnej sytuacji na każdym etapie, zostanie uznane
za klasyfikację końcową. Na jej podstawie będą przyznane punkty SSM;
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6)

Pływanie synchroniczne - Przyjęcie wyników z Mistrzostw Polski 2019, jako
obowiązujących w 2020;

7)

Pływanie na wodach otwartych – zaliczyć do SSM wyniki z Mistrzostwa Polski
w pływaniu długodystansowym na wodach otwartych we wszystkich kategoriach
wiekowych, które odbędą się w terminie 15.08.2020 r. w Olsztynie
§ 2.

Zarząd Polskiego Związku Pływackiego zobowiązuje Dział Szkolenia PZP do wystąpienia
o zgodę na zatwierdzenie zasad wskazanych w § 1 do Ministerstwa Sportu i Zespołu Metodycznego
Instytutu Sportu.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu
Paweł Słomiński
W głosowaniu brało udział 15 Członków Zarządu
ZA – 15 głosów
PRZECIW – 0 głosów
WSTRZYMUJĄCYCH – 0 głosów

