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REGULAMIN       

MIĘDZYWOJEWÓDZKICH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW 

MŁODZIKÓW 12 lat 

I i II runda 

 

1. Termin i miejsce zawodów.  

Termin: I i II Runda  -  zgodnie z Kalendarzem Polskiego Związku Pływackiego, 

Miejsce – wyznaczone przez Organizatora Wykonawczego. 

2. Organizator. 

Organizatorem jest Polski Związek Pływacki, który może zlecić organizację swoim Członkom 

Zwyczajnym – Organizatorom Wykonawczym. 

3. Sposób realizacji zawodów. 

  W związku z bardzo zróżnicowaną liczbą zawodników na terenie poszczególnych 

województw dopuszcza się następujące warianty organizacji MDMM: 

− dla zawodników z jednego lub kilku województw, 

− w rozbiciu na strefy w jednym województwie, 

− wspólnie z MDMM 13 lat – I runda, 

4. Kierownictwo zawodów. 

Zgodnie z „Wytycznymi Polskiego Związku Pływackiego do organizacji okręgowych 

zawodów pływackich”. 

5. Uczestnictwo. 

5.1. W zawodach I i II rundy mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy, którzy  

− w roku organizacji zawodów kończą 12 rok życia, 

− posiadają status „AKTYWNY” w Systemie Ewidencji i Licencji PZP na dzień zgłaszania 

do zawodów oraz na ostatni dzień ich trwania. 

5.2. W każdej rundzie zawodnik może wystartować tylko w jednych zawodach . 

6. Program zawodów I i II rundy.  

I dzień 

Numery 

konkurencji 

 

 

Dziewczęta 

Numery 

konkurencji  

Chłopcy I 

runda 

II 

runda 

I 

runda 

II 

runda 

1. 19. 100m st. motylkowym 2. 20. 100m styl. motylkowym 

3. 21. 100m st. klasycznym 4. 22. 100m styl. klasycznym 

5. 23. 200m st. grzbietowym 6. 24. 200m st. grzbietowym 

7. 25. 400m st. dowolnym 8. 26. 400m st. dowolnym 

9. 27. 4x50 m st. zm. „wszystkie” (bez względu na płeć) 

II dzień 

 Dziewczęta Chłopcy 

10. 28 100m styl. dowolnym 11. 29. 100m st. dowolnym 

12. 30. 200m styl. klasycznym 13. 31. 200m st. klasycznym 

14. 32. 100m styl. grzbietowym 15. 33. 100m st. grzbietowym 

16. 34. 200m styl. zmiennym 17. 35. 200m st. zmiennym 

18. 36. 4x50 m st. dow. „wszystkie” (bez względu na płeć) 
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7. Przepisy techniczne. 

7.1.  Zawody przeprowadzane na pływalni 25-metrowej. 

7.2. Zawody przeprowadzane seriami na czas od najwolniejszej do najszybszej. Rozstawienia serii 

wszystkich konkurencji dokonana Organizator Wykonawczy na podstawie zweryfikowanych 

czasów zgłoszeń. 

7.3. Program zawodów musi być identyczny jak wyżej opublikowany, nie można  zmieniać 

kolejności konkurencji. 

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

bloku zawodów. 

7.5. Prowadzony będzie indywidualny ranking ogólnopolski, oddzielnie dla każdej konkurencji  oraz 

ranking sztafet. Rankingi te nie będą publikowane a posłużą tylko do utworzenia ogólnopolskiej 

klasyfikacji drużynowej. 

7.6. Do klasyfikacji drużynowej klubu liczone są 2 najlepsze wyniki w każdej konkurencji 

indywidualnej dziewcząt i chłopców oraz 2 najlepsze wyniki zespołów sztafetowych (sztafety 

składają się z dowolnych zawodników, bez względu na płeć, czyli może być mieszana  

w dowolny sposób lub składać się z zawodników jednej płci). 

7.7. Stosowana jest punktacja FINA obowiązująca w danym  roku. 

7.8. W terminie 10 dni po zakończeniu zawodów Organizator Wykonawczy zobowiązany jest do 

przesłania bazy danych zawodów w formacie .mdb na adres pzp12mdmm@gmail.com 

Baza danych musi zawierać: 

- wyniki tylko jednej grupy wiekowej (baza danych nie może zawierać zawodników innych 

grup wiekowych), 

- strukturę konkurencji wg. numeracji zgodną z pkt. 6 Regulaminu MDMM 12 lat – numeracja 

konkurencji I rundy – od 1 do 18, numeracja konkurencji II rundy – od 19 do 36 (kolor 

czerwony),  

- wyścigi sztafetowe oznaczone jako „wszystkie” i numerację zgodnie z regulaminem. 

8. Nagrody. 

8.1. Wyróżnionych zostanie 10 najlepszych drużyn w ogólnopolskiej klasyfikacji łącznej I i II  

 rundy oraz 10 trenerów drużyn w tej klasyfikacji.  

8.2. Podczas zawodów Organizator wykonawczy może ustalić inne zasady dotyczące wyróżnień 

 zawodników i klubów za wyniki uzyskane w danej imprezie. 

9. Zgłoszenia do zawodów. 

Zgodnie z pkt 7. „Wytycznych Polskiego Związku Pływackiego do organizacji okręgowych zawodów 

pływackich”. 

10. Zasady finansowania. 

10.1. Koszty organizacyjne ponosi Organizator Wykonawczy. 

10.2. Koszty uczestnictwa ponoszą kluby zgłaszające zawodników. 

10.3. Inne – zgodnie z pkt. 9. „Wytycznych Polskiego Związku Pływackiego do organizacji 

okręgowych zawodów pływackich”. 

11. Postanowienia końcowe. 

Zgodnie z „Wytycznymi Polskiego Związku Pływackiego do organizacji okręgowych zawodów 

pływackich”. 
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