
REGULAMIN KWALIFIKACJI  

DO FINAŁÓW OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY  

MŁODZIEŻY W PŁYWANIU SYNCHRONICZNYM  

 

1. Do startu w finałach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (OOM) kwalifikuje się liczba zawodniczek 

zgodna z limitem i regulaminem szczegółowym dla dyscypliny opracowanym przez Zespół Sportu 

Młodzieżowego w Instytucie Sportu – PIB (http://sport-mlodziezowy.pl) 

 

2. Listę kwalifikacyjną przygotowuje się na podstawie sumy wyników osiągniętych podczas: I. 

Eliminacji do OOM oraz Mistrzostw Polski do lat 15 w ten sposób, że na każdych zawodach: 

Za I m-ce w figurach otrzymuje się liczbę punktów n, gdzie n = liczba kwalifikowanych w 

danym roku do OOM zawodniczek 

Za II m-ce otrzymuje się liczbę punktów n-1 

Za III m-ce otrzymuje się liczbę punktów n-2 

Itd. 

 

3. Do finałów kwalifikują się zawodniczki z kolejno najwyższymi wynikami pod warunkiem, że biorą 

udział w konkurencji programów dowolnych. Do finałów OOM nie kwalifikują się zawodniczki 

biorące jedynie udział w konkurencji figur – nawet jeżeli mieszczą się we wskazanym limicie. 

    

4. W konkurencji solistek i duetów kwalifikuje się 16 programów na podstawie sumy wyników 

osiągniętych na każdej kwalifikacji zgodnie z poniższym: 

Za I m-ce otrzymuje się 16 pkt 

Za II m-ce otrzymuje się 15 pkt 

Za III m-ce otrzymuje się 14 pkt 

Itd. 

Programy kwalifikują się, jeżeli przynajmniej jedna zawodniczka/zawodnik (dotyczy duetu) mieści się w 

limicie startujących określonym przez  Zespół Sportu Młodzieżowego w Instytucie Sportu – PIB 

 

5. W konkurencji zespołów kwalifikuje się 12 programów na podstawie sumy wyników osiągniętych na 

każdej kwalifikacji zgodnie z poniższym: 

Za I m-ce otrzymuje się 12 pkt 

Za II m-ce otrzymuje się 11 pkt 

Za III m-ce otrzymuje się 10 pkt 

Itd. 

Programy kwalifikują się, jeżeli przynajmniej jedna zawodniczka mieści się w limicie startujących 

określonym przez  Zespół Sportu Młodzieżowego w Instytucie Sportu – PIB 

 

6. W konkurencji kombinacji kwalifikuje się 12 programów na podstawie sumy wyników osiągniętych 

na każdej kwalifikacji zgodnie z poniższym: 

Za I m-ce otrzymuje się 12 pkt 

Za II m-ce otrzymuje się 11 pkt 

Za III m-ce otrzymuje się 10 pkt 

Itd. 

Jeżeli zawodniczki w zakwalifikowanym programie nie brały udziału w konkurencji figur i/lub jeżeli w tej 

konkurencji nie zakwalifikowały się w określonym limicie to stosują się zapisy pkt. 7 poniżej.   

 

7. Jeżeli w składzie zakwalifikowanych programów są się zawodniczki, które nie zakwalifikowały się w 

limicie określonym po figurach, mogą uczestniczyć w finałach OOM na koszt klubu lub własny. 

 

8. W finałach OOM biorą udział zawodniczki 13-15 lat oraz w szczególnych przypadkach 

zastosowanie ma uchwała 1/2013 z wyłączeniem zawodniczek 9 lat i młodszych.  

 

9. Do punktacji za OOM zalicza się wyniki zawodniczek w wieku 13-15 lat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 1 luty 2018 


