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REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW  

W PŁYWANIU SYNCHRONICZNYM 
Zatwierdzony Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Pływackiego z dnia 22.02.2020 r. 

 

1. Termin i miejsce zawodów  

1. Zgodnie z kalendarzem imprez na dany rok 

 

2. Organizator  

1. Według zasad generalnych 

 

3. Kierownictwo zawodów i Komisja Techniczno-Odwoławcza 

1. Według zasad generalnych 

 

4. Komisja Sędziowska 

1. Według zasad generalnych 

 

5. Uczestnictwo  

1. Według zasad generalnych 

2. W zawodach mają prawo startu zawodniczki z kategorii junior młodszy (13-15 lat) oraz junior 

starszy (16-18 lat) 

3. W szczególnych przypadkach zastosowanie ma uchwała 1/2013 z wyłączeniem zawodniczek 

12 lat i młodszych zgodnie z ASAG 5 

 

6. Zgłoszenia do zawodów 

1. Według zasad generalnych 

 

7. Odprawa techniczna 

1. Według zasad generalnych 

 

8. Opłata startowa 

1. Według zasad generalnych 

 

9. Program zawodów 

1. Według zasad generalnych             

2. Zawody rozgrywane są w formule „Open” tzn. powstanie osobna kwalifikacja dla zawodniczek  

z kategorii juniora starszego oraz klasyfikacja generalna wspólna dla kategorii juniora 

młodszego i starszego (open). 

3. Konkurencje rozgrywane są systemem eliminacji i finałów. 

4. Jeżeli do startu w konkurencji programów dowolnych, kombinacji i/lub programie 

akrobatycznym zarejestrowano więcej niż 12 zgłoszeń, to program zawodów przewiduje  

w pierwszej kolejności start w programach dowolnych, a następnie start w konkurencji figur. 

Wyniki łączne z programu dowolnego i konkurencji figur decydują o kwalifikacji do finałów. 

Kolejność startową w finałach ustala się w drodze losowania zgodnie z AS 13.8.1. 

5. Jeżeli do startu w konkurencji programów dowolnych, kombinacji i/lub programie 

akrobatycznym zarejestrowano 12 lub mniej zgłoszeń to eliminacjami jest konkurencja figur. 

Kolejność startową w finałach ustala się w drodze losowania zgodnie z AS 13.8.1. 

6. Programy techniczne rozgrywane są jako osobne konkurencje bez eliminacji. 

7. Informacja o formule programu zawodów podana zostanie do wiadomości uczestników 

zawodów po zamknięciu listy zgłoszeń, ale nie później niż w czasie konferencji technicznej,  

w formie pisemnej lub ustnej.  
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10. Przepisy techniczne  

1. Według zasad generalnych 

2. Każda zawodniczka ma  prawo startu w 8 konkurencjach.  

3. Każdy zawodnik ma prawo startu w 3 konkurencjach. 

4. Punktacja za zawody zgodnie z regulaminem szczegółowy Współzawodnictwa Sportowego 

Dzieci i Młodzieży przygotowywana jest przez Organizatora zawodów i w ciągu 24 godzin od 

ich zakończenia przesyłana na adres: wyniki@sportmlodziezowy.pl  

 

11. Nagrody 

1. Według zasad generalnych 

2. W przypadku, gdy wynik z klasyfikacji Open oraz Juniora Starszego będzie różny, odbędą się 

dwie ceremonie wręczenia medali. 

3. W przypadku, gdy wynik z klasyfikacji Open oraz Juniora Starszego będzie taki sam zawodnicy 

zostaną nagrodzeni tylko raz. 

  

12. Zasady finansowania 

1. Według zasad generalnych 

 

13. Postanowienia końcowe 

1. Według zasad generalnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:wyniki@sportmlodziezowy.pl

