POSTANOWIENIA OGÓLNE
Rozdział 1
1. Regaty organizowane w roku 2017 muszą być zgodne z Wioślarskim Regulaminem Sportowym.
2. Prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki, posiadający ważne badania lekarskie oraz licencję
PZTW.
3. Zawodnicy i zawodniczki wagi lekkiej oraz sterniczki i sternicy obowiązani są mieć przy sobie w
trakcie ważenia dowód tożsamości i okazać go na żądanie Komisji Sędziów.
4. Pozostali zawodnicy i zawodniczki muszą posiadać taki dokument na terenie toru wioślarskiego
dla udokumentowania tożsamości osób wchodzących w skład osady.
Rozdział 2
2.1. ZGŁOSZENIA I ZMIANY
2.1.1. Kluby, zgłaszające się do zawodów muszą posiadać licencję.
2.1.2. Kluby, zgłaszające się do zawodów nie mogą zalegać z opłatami:
- składki członkowskiej na rok bieżący i poprzednie,
- kar pieniężnych nałożonych na poprzednich imprezach,
- wpisowego do regat.
2.1.3. Zgłoszenia
do
regat
dokonują
kluby
poprzez
stronę
internetową:
www.wioslarstwo.poznan.pl w ustalonym terminie podanym w regulaminie regat.
2.1.4. W przypadku wszystkich rodzajów mistrzostw Polski po upłynięciu wyznaczonego terminu
w regulaminach szczegółowych tych regat dodatkowe zgłoszenia nie będą przyjmowane.
2.1.5. W przypadku zawodów wielodniowych rozgrywanych systemem przedbieg – finał jednego
dnia obowiązuje oddzielne zgłoszenie do każdej konkurencji każdego dnia.
2.1.6. Wszystkie zmiany w osadach i wycofania muszą być zgłaszane zgodnie z zasadami
określonymi w regulaminach szczegółowych regat.
2.1.7. Pion szkolenia PZTW lub organizator regat po otwarciu zgłoszeń sprawdza ich prawidłowość i
zamieszcza listę zgłoszeń w określonym w regulaminach regat terminie na stronie
internetowej www.wioslarstwo.poznan.pl.
2.1.8. Zgłoszenia do regat dokonane po terminie określonym w regulaminie szczegółowym regat
można dokonać do 3 godzin przed zabraniem delegatów poprzez stronę internetową:
www.wioslarstwo.poznan.pl po dokonaniu dodatkowej opłaty zgodnej z pkt. 1 rozdziału 5
niniejszego WIS.
2.2. ŁODZIE I WIOSŁA
2.2.1. Osada startująca musi mieć na dziobie numer wylosowanego toru. Numer zapewnia
organizator i wydaje za kaucją.
2.2.2. Wielkość numerów startowych winna wynosić: wysokość 20 cm, szerokość 14 cm, wysokość
cyfr 19 cm, szerokość konturu cyfry 2 cm. Kolor czarny na białym lub jasnożółtym tle.
2.2.3. We wszystkich regatach krajowych na wiosłach w barwach narodowych mają prawo startu
zawodniczki i zawodnicy, którzy otrzymali pisemną zgodę od Dyrektora Sportowego PZTW.
Pozostałe osady startują obowiązkowo z wiosłami w barwach klubowych.
2.2.4. Zawodniczki i zawodnicy – młodzicy i juniorzy młodsi mają obowiązek we wszystkich
regatach krajowych w przeciągu całego roku kalendarzowego używania wioseł typu MACON.
2.3. INNE POSTANOWIENIA
2.3.1. Startujące kluby mają obowiązek uczestniczyć w uroczystościach przewidzianych programem
regat np. otwarcie regat - pod rygorem kary regulaminowej.

2.3.2. Startujące kluby mają obowiązek przestrzegania zasad umieszczania na sprzęcie i strojach
reklam według obowiązujących przepisów.
Rozdział 3
Uprawiających wioślarstwo w 2017 roku dzieli się w zależności od wieku, płci lub masy ciała.
1. DZ i CH - młodzicy, dziewczęta i chłopcy są to wioślarki i wioślarze urodzeni w 2003 i 2004 roku.
Dla tej grupy dozwolony jest dwukrotny start dziennie z zachowaniem dwugodzinnej przerwy
pomiędzy startami. Udział w eliminacjach liczy się jako start. Powtórzony wyścig nie liczy się
jako dodatkowy start, ale musi być poprzedzony dwugodzinną przerwą. Dystans rozgrywania
wyścigów wynosi 1500 metrów.
2. KJM i MJM - juniorki i juniorzy młodsi, są to wioślarki i wioślarze urodzeni w roku 2001 i 2002.
W tej grupie dozwolone są dwa starty dziennie z zachowaniem minimum dwugodzinnej
przerwy pomiędzy wyścigami. Udział w eliminacjach liczy się jako start. Powtórzony wyścig nie
liczy się jako dodatkowy start, ale musi być poprzedzony dwugodzinną przerwą. Dystans
rozgrywania wyścigów wynosi 2000 m.
3. KJ i MJ - juniorki i juniorzy są to wioślarki i wioślarze urodzeni w roku 1999 i 2000. W tej grupie
dozwolone są maksymalnie cztery starty dziennie, nie więcej jednak niż w dwóch
konkurencjach. Udział w eliminacjach liczy się jako start. Powtórzony wyścig nie liczy się jako
dodatkowy start. Dystans rozgrywania wyścigów wynosi 2000 m.
4. KJL i MJL - juniorki i juniorzy wagi lekkiej są to wioślarki i wioślarze urodzeni w roku 1999 i 2000
oraz spełniają poniższe warunki.
4.1.
Masa ciała juniorek kategorii lekkiej nie może przekroczyć 57,5 kg
4.2.
Średnia masa ciała osady juniorek nie może przekraczać 55 kg
4.3.
Masa ciała juniorów kategorii lekkiej nie może przekraczać 67,5 kg
4.4.
Średnia masa ciała osady juniorów nie może przekraczać 65 kg
4.5.
Ważenie juniorek i juniorów kategorii lekkiej rozpoczyna się najwcześniej 2 godz.
przed, i kończy na 1 godz. przed pierwszym startem w każdej konkurencji, a jest dokonywane
w każdym dniu zawodów. Do ważenia zgłasza się cała osada, w strojach startowych, z
dowodami tożsamości z fotografią. W przypadku rozgrywania jednego dnia kilku wyścigów w
tej samej konkurencji zawodniczki i zawodnicy ważeni są tylko przed pierwszym startem
4.6.
W tej grupie dozwolone są maksymalnie cztery starty dziennie, nie więcej jednak niż w
dwóch konkurencjach. Udział w eliminacjach liczy się jako start. Powtórzony wyścig nie liczy
się jako dodatkowy start. Dystans rozgrywania wyścigów wynosi 2000 m..
5. KB i MB - senior B są to wioślarki i wioślarze urodzeni w roku 1995, 1996, 1997 i 1998.
W tej grupie wiekowej zawodniczki i zawodnicy mają prawo wielokrotnego startu, chyba że
regulamin regat stanowi inaczej. Dystans rozgrywania wyścigów wynosi 2000 m.
6. KBL i MBL - senior B kategoria lekka są to wioślarki i wioślarze urodzeni w roku 1995, 1996,
1997 i 1998. W tej grupie wiekowej zawodniczki i zawodnicy mają prawo wielokrotnego startu,
chyba że regulamin regat stanowi inaczej. Dystans rozgrywania wyścigów wynosi 2000 m.
Warunki dodatkowe dotyczące masy ciała zawodniczek i zawodników wagi lekkiej w tej
kategorii wiekowej są identyczne, jak dla zawodników KL i ML.
7. KA i MA - seniorki i seniorzy są to wioślarki i wioślarze urodzeni w roku 1994 i starsi. Zawodnicy
w tej grupie wiekowej nie mają ograniczeń ilości startów, chyba, że regulamin regat stanowi
inaczej. Dystans rozgrywania wyścigów wynosi 2000 m.
8. KL i ML - kategoria lekka kobiet i mężczyzn są to wioślarki i wioślarze urodzeni w roku 1994 i
starsi i spełniają następujące warunki:
8.1. Masa ciała wioślarek kategorii lekkiej nie może przekraczać 59 kg
8.2. Średnia masa ciała osady kobiecej nie może przekraczać 57 kg

8.3. Masa ciała wioślarek kategorii lekkiej w zawodach na ergometrze nie może przekraczać
61,5 kg
8.4. Masa ciała wioślarzy kategorii lekkiej nie może przekraczać 72,5 kg
8.5. Średnia masa ciała osady męskiej nie może przekraczać 70 kg
8.6. Masa ciała wioślarzy kategorii lekkiej w zawodach na ergometrze nie może przekraczać 75
kg
8.7.
Ważenie zawodniczek i zawodników kategorii lekkiej rozpoczyna się najwcześniej 2
godz. przed, i kończy na 1 godz. przed pierwszym startem w każdej konkurencji, a jest
dokonywane w każdym dniu zawodów. . Do ważenia zgłasza się cała osada, w strojach
startowych, z dowodami tożsamości z fotografią. W przypadku rozgrywania jednego dnia
kilku wyścigów w tej samej konkurencji zawodniczki i zawodnicy ważeni są tylko przed
pierwszym startem.
W przypadku zamiany zawodnika wagi lekkiej na zawodnika rezerwowego po upływie terminu
ważenia określonego regulaminem wykonuje się ważenie tego zawodnika nie licząc średniej
wagi osady. Zawodnik taki nie może przekroczyć indywidualnego limitu wagi dla danej kategorii
wagowej.
9. KW i MW - kategoria masters - są to zawodniczki i zawodnicy, którzy w danym roku
kalendarzowym kończą 27 lat i więcej oraz w danym sezonie nie startowali w składzie osad
seniorskich. Organizatorzy mogą dokonać podziału kategorii masters na grupy wiekowe w
poszczególnych konkurencjach.
Prawo startu w kategorii masters w regatach organizowanych przez PZTW mają zawodnicy i
zawodniczki, posiadający ważne badania lekarskie oraz licencję zawodnika kategorii masters.
Jeżeli ilość zgłoszeń do regat w konkurencjach KW i MW nie będzie zapewniała rozegrania
pełnych finałów w co najmniej czterech grupach wiekowych oddzielnie kobiet i mężczyzn
Komisja Sędziowska będzie klasyfikować łącznie wszystkie kobiety i wszystkich mężczyzn
przeliczając czas rzeczywisty osiągnięty przez załogę poprzez odjęcie poprawek czasowych
odpowiednich dla wieku zawodnika - w przypadku 1x KW lub 1x MW oraz średniej
arytmetycznej wieku osady - w przypadku konkurencji pozostałych. Tabela handicap’owa w
załączeniu.
Wiek zawodnika (zarówno dla klasyfikacji wg grup FISA jak i dla przeliczania) zaokrąglany jest do
pełnych lat, czyli zawodnik - niezależnie od miesiąca urodzenia - kwalifikowany jest do grupy
wiekowej odpowiadającej rocznikowi urodzenia. Średnią arytmetyczną osady zaokrągla się do
pełnych lat. Np. zawodnik urodzony 1 marca 1943 roku jest kwalifikowany do grupy E i jeżeli
startuje w konkurencji 1x MW będzie miał odjętą (od czasu osiągniętego na 1000 m) poprawkę
19,6 s., natomiast 4+ MW, w której wystartują zawodnicy w wieku 38, 45, 52 i 54 lata - średnia
wieku wynosić będzie 47,25 - w zaokrągleniu 47 (nie wliczamy wieku sternika), a poprawka
wyniesie 8,6 s. Jeszcze jeden przykład - 2x MW- zawodnicy 49 lat i 58 lat, średnia wieku - 53,5 w zaokrągleniu 54 - poprawka 15,7 s.
Tabela poprawek czasowych na dystansie 1000 m na wodzie oraz 2000 m na ergometrze
Wie
2x,
4x,
Wie
4x,
1x, 22000
1x, 2- 2x, 4+
2000
k
4+
8+
k
8+
k=0,0 k=0,0 k=0, ergom
k=0,025 k=0,0 k=0, ergom
25
216
02
etr
216
02
etr
k=0,05
k=0,05
1
1
27
54
18,2
15,7 14,6 37,2
28
0,0
0,0
0,0
0,1
55
19,6
16,9 15,7 40,0

29
0,1
0,1
0,1
0,2
56
21,0
18,2 16,8 42,9
30
0,2
0,2
0,2
0,5
57
22,5
19,4 18,0 45,9
31
0,4
0,3
0,3
0,8
58
24,0
20,8 19,2 49,0
32
0,6
0,5
0,5
1,3
58
25,6
22,1 20,5 52,2
33
0,9
0,8
0,7
1,8
60
27,2
23,5 21,8 55,5
34
1,2
1,1
1,0
2,5
61
28,9
25,0 23,1 59,0
35
1,6
1,4
1,3
3,3
62
30,6
26,5 24,5 62,5
36
2,0
1,7
1,6
4,1
63
32,4
28,0 25,9 66,1
37
2,5
2,2
2,0
5,1
64
34,2
29,6 27,4 69,8
38
3,0
2,6
2,4
6,2
65
36,1
31,2 28,9 73,6
39
3,6
3,1
2,9
7,3
66
38,0
32,9 30,4 77,6
40
4,2
3,7
3,4
8,6
67
40,0
34,6 32,0 81,6
41
4,9
4,2
3,9
10,0 68
42,0
36,3 33,6 85,7
42
5,6
4,9
4,5
11,5 69
44,1
38,1 35,3 90,0
43
6,4
5,5
5,1
13,1
70
46,2
39,9 37,0 94,3
44
7,2
6,2
5,8
14,7 71
48,4
41,8 38,7 94,3
45
8,1
7,0
6,5
16,5 72
50,6
43,7 40,5 94,3
46
9,0
7,8
7,2
18,4 73
52,9
45,7 42,3 94,3
47 10,0 8,6
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48 11,0 9,5
8,8
22,5
75
57,6
49,8 46,1 94,3
49 12,1 10,5 9,7
24,7
76 1:00,0
51,9 48,0 94,3
50 13,2 11,4 10,6 27,0
77 1:02,5
54,0 50,0 94,3
51 14,4 12,4 11,5 29,4
78 1:05,0
56,2 52,0 94,3
52 15,6 13,5 12,5 31,9
79 1:07,6
58,4 54,1 94,3
53 16,9 14,6 13,5 34,5
80 1:10,2 1:00,7 56,2 94,3
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Wyliczenie wg wzoru: ΔT = k (w-27)
Opracowano wg czasopisma US Rowing
gdzie:
k –współczynnik
(Andrzej Pogorzelski)
w – średni wiek zawodników osady
Tabela poprawek czasowych na dystansie 8000 m na wodzie
Wie
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k
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28
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54 2:25,8 2:06,2 1:56,6
28 0:00,2 0:00,2 0:00,2 55 2:36,8 2:15,5 2:05,4
29 0:00,8 0:00,7 0:00,6 56 2:48,2 2:25,3 2:14,6
30 0:01,8 0:01,6 0:01,4 57 3:00,0 2:3,5,5 2:24,0
31 0:03,2 0:02,8 0:02,6 58 3:12,2 2:46,1 2:33,8
32 0:05,0 0:04,3 0:04,0 58 3:24,8 2:57,0 2:43,8
33 0:07,2 0:06,2 0:05,8 60 3:37,8 3:08,2 2:54,2
34 0:09,8 0:08,5 0:07,8 61 3:51,2 3:19,8 3:05,0
35 0:12,8 0:11,1 0:10,2 62 4:05,0 3:31,7 3:16,0
36 0:16,2 0:14,0 0:13,0 63 4:19,2 3:44,0 3:27,4
37 0:20,0 0:17,3 0:16,0 64 4:33,8 3:56,6 3:38,0
38 0:24,2 0:20,9 0:19,4 65 4:48,8 4:09,5 3:51,0
39 0:28,8 0:24,9 0:23,0 66 5:04,2 4:22,8 4:03,4

40 0:33,8 0:29,2 0:27,0 67 5:20,0 4:36,5 4:16,0
41 0:39,2 0:33,9 0:31,4 68 5:36,2 4:50,5 4:29,0
42 0:45,0 0:38,9 0:36,0 69 5:52,8 5:04,8 4:42,2
43 0:51,2 0:44,2 0:41,0 70 6:09,8 5:19,5 4:55,8
44 0:57,8 0:49,9 0:46,2 71 6:27,2 5:34,5 5:09,8
45 1:04,8 0:56,0 0:51,8 72 6:45,0 5:49,9 5:24,0
46 1:12,2 1:02,4 0:57,8 73 7:03,2 6:05,6 5:38,6
47 1:20,0 1:09,1 1:04,0 74 7:21,8 6:21,7 5:53,4
48 1:28,2 1:16,2 1:10,6 75 7:40,8 6:38,1 6:08,6
49 1:36,8 1:23,6 1:17,4 76 8:00,2 6:54,9 6:24,2
50 1:45,8 1:31,4 1:24,6 77 8:20,0 7:12,0 6:40,0
51 1:55,2 1:39,5 1:32,2 78 8:40,2 7:29,5 6:56,2
52 2:05,8 1:48,0 1:40,0 79 9:00,8 7:47,3 7:12,6
53 2:15,2 1:56,8 1:48,2 80 9:21,8 8:05,4 7:29,4
Wyliczenie wg wzoru: ΔT = k (w-27)2 opracowano wg czasopisma US Rowing
gdzie:
k –współczynnik
(Andrzej Pogorzelski)
w – średni wiek zawodników osady
10. Sternicy i sterniczki
Uwaga!!! Od sezonu 2017 we wszystkich kategoriach wiekowych dopuszczalny jest start sterniczek
w osadach męskich i odwrotnie, sterników w osadach żeńskich.
• Masa ciała zarówno sterniczki jak i sternika w osadach juniorek i juniorów oraz seniorek i
seniorów musi wynosić minimum 55 kg, w tym maksymalne dociążenie do 15 kg
• Masa ciała sternika w osadach chłopców i dziewcząt oraz juniorek i juniorów młodszych musi
wynosi 45 kg w tym maksymalne dociążenie do 15 kg
Ważenie sterników na legalizowanej wadze obowiązuje w każdym dniu regat (w stroju startowym),
najwcześniej na dwie godziny i najpóźniej na jedną godzinę przed pierwszym startem.
Dociążenie musi być umieszczone w łodzi - tuż obok sternika i być okazywane zawsze przez sterników
na starcie, jak i sędziom zaraz po minięciu linii mety. Wiek sternika w osadach seniorskich nie podlega
ograniczeniu, natomiast w osadach juniorów i juniorów młodszych obowiązuje ograniczenie górnej
granicy wieku analogicznie, jak dla wioślarzy tych grup. W osadach młodziczek i młodzików sternikami
może być juniorka lub junior młodszy.
11. W uzasadnionych przypadkach na wniosek klubu sportowego, PZTW może przenieść
zawodnika na stałe do wyższej kategorii wiekowej, jednak może to dotyczyć tylko reprezentanta
Polski powołanego na zawody międzynarodowe w wyższej kategorii wiekowej.
Rozdział 4 Koszt uczestnictwa w regatach
1. Kluby wioślarskie zgłaszające osady do regat ponoszą wszystkie związane z tym koszty oraz
samodzielnie załatwiają zakwaterowanie i wyżywienie dla zawodników i osób towarzyszących.
Uwaga: koszty niewykorzystanych noclegów i wyżywienia pokrywają zamawiający.
2. Wysokość wpisowego w regatach centralnych oraz mistrzostwach Polski wynosi – 50 zł za
każdego zawodnika zgłaszanego do każdej konkurencji.
4. Wpisowe do regat nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania osady niezależnie od przyczyn.
5. Wpłata wpisowego do regat powinna być uiszczona w terminie podanym w regulaminie
imprezy.
6. Osady zgłoszone przez Dyrektora Sportowego PZTW nie podlegają opłacie wpisowego.
7. Kopię potwierdzenia wpłaty wpisowego za każdą zgłoszoną osobę należy przesłać na adres
biura PZTW /sekretariat@pztw.org.pl/. Brak wpłaty wpisowego lub potwierdzenia w

wyznaczonym regulaminem regat terminie spowoduje nieumieszczenie osady na listach
startowych z dalszymi konsekwencjami.
Rozdział 5 Grzywny i kaucje
Sędzia Główny ma prawo nałożyć grzywny za:
1. Dodatkowe zgłoszenie do 3 godz. przed zebraniem delegatów – 200 zł. Za każdego zgłoszonego
zawodnika do każdej konkurencji.
2. Niestawienie się na starcie osady niewycofanej lub nie wycofanie jej do 3 godzin przed
zebraniem delegatów - 200 zł. za każdą osadę (wyjątkiem może być jedynie zwolnienie
lekarskie).
3. Dokonanie nielegalnej wymiany zawodników oraz podanie fałszywych danych - dyskwalifikacja
osady i kara na klub - 500 zł.
4. Za nieprzestrzeganie zasad ruchu na torze regatowym - 200 zł.
5. Za drastyczne naruszenie zasad bezpieczeństwa zawodników lub spowodowanie wypadku - 500
zł.
6. Za brak barw klubowych na wiosłach, niejednolite stroje, brak numeru startowego, kulki
ochronnej i inne naruszenia WRS lub WIS - 200 zł.
7. O nałożonej karze Sędzia Główny powiadamia natychmiast delegata zainteresowanego klubu.
8. Grzywny i kaucje są płatne w kasie sekretariatu regat u organizatora.
9. Odwołanie od należnych kar i grzywien będzie rozpatrywane na miejscu regat przez Komisję
Odwoławczą zgodnie z postanowieniami WRS i WIS.
10. Kaucja protestowa wynosi 200 zł.
11. Nieopłacenie przez klub grzywny w wyznaczonym terminie będzie skutkować
niedopuszczeniem winnej osady do dalszego etapu eliminacji.
Rozdział 6 Punktacja
1. Drużynowy Mistrz Polski wyłoniony zostanie po zsumowaniu punktacji:
• Mistrzostwa Polski na ergometrze
• Mistrzostw Polski Seniorów
• Młodzieżowych Mistrzostw Polski
• Mistrzostw Polski Juniorów
• Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych)
• Mistrzostwa Polski Młodzików
• Długodystansowe Mistrzostwa Polski w kategorii seniorów i juniorów
• Mistrzostwa Polski w Sprincie
Wszystkie startujące osady objęte punktacją ww. imprez otrzymują punkty.
2. Punktacja Współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży prowadzona przez Komisję Sportu
Dzieci i Młodzieży przy Departamencie Sportu MSiT.
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski KB/MB 19-22 lat
• Program
K – 1 x, 2-, 2x, 4x, 8+, 2x wagi lekkiej
M - 1x, 2-, 2x, 4-, 4x, 8+, 2x wagi lekkiej, 4- wagi lekkiej
• Punktacja
Lok.
1
2
3
4
5
6
7
8
PKT
25
21
18
16
14
12
10
8

124

Mistrzostwa Polski Juniorów KJ/MJ 17 - 18 lat
• Program
K - 1x, 2-, 2x, 4-, 4x, 8+, 1x wl
M - 1x, 2-, 2x, 4+, 4-, 4x, 8+, 1x wl, 2- wl
• Punktacja
Jedynki, dwójki
Lok.
1
2
3
4
5-6 7-8
PKT
15
12
10
8
6
4
Czwórki, ósemki
Lok.
1
2
3
4
5
6
PKT
15
12
10
8
6
4

9-10
3
7
3

11-12
1
8
2

73

60

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży KJM/MJM 15 - 16 lat
• Program
K - 1x, 2-, 2x, 4-, 4x, 4x+, 8+
M - 1x, 2-, 2x, 4x+, 4+, 4-, 4x, 8+
• Punktacja
Jedynki, dwójki
Lok.
1
2
3
4-5 6-7 8-9 10-12 13-16
PKT
9
7
6
5
4
3
2
1
56
Czwórki, ósemki
Lok.
1
2
3
4
5
6
7
8
PKT
9
7
6
5
4
3
2
1
37
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików DZ/CH 13 - 14 lat
• Program
DZ/CH - 1x, 2x, 4x-, 4x+, 8x+
• Punktacja
Lok.
1
2-3 4-6
PKT
3
2
1
10
W Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików do klasyfikacji zalicza się tylko te imprezy, w
których wzięły udział minimum trzy kluby.
Rozdział 7 Ustalenia porządkowe
1. Za prawidłowe wyposażenie toru, bezpieczeństwo i higienę odpowiada organizator bezpośredni
regat.
2. Organizator bezpośredni regat jest obowiązany do wywieszenia w ogólnie dostępnym miejscu
planu toru regatowego z podaniem zasad ruchu na torze:
a - w czasie treningów
b - w czasie regat
Zaleca się, aby program regat zawierał również taki plan.
3. Na 30 minut przed rozpoczęciem, podczas trwania regat oraz 15 minut po zakończeniu regat tor
regatowy jest dla treningów bezwzględnie zamknięty.
4. Zastępca Sędziego Głównego ds. organizacji i starszy sekretarz obowiązani są do przesłania do
PZTW w ciągu siedmiu dni czytelnych sprawozdań.
5. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym informatorem i sprawach spornych decyduje
komisja w składzie:
- wytypowany na dane regaty przedstawiciel Zarządu PZTW,

- przedstawiciel Kolegium Sędziów PZTW,
- Sędzia Główny regat.
Komisja ta będzie wydawała decyzje w oparciu o regulamin i obowiązujące przepisy. Odwołania
od nałożonych kar komisja winna rozpatrzyć na miejscu i w czasie trwania regat.
Rozdział 8 Informacja dodatkowa
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnymi wszyscy zawodnicy oraz osoby towarzyszące na
regatach muszą być obowiązkowo ubezpieczeni przez macierzyste kluby.
2. W przypadku konieczności rozegrania eliminacji, gdy ilość zgłoszonych osad wynosi o jedną
więcej, niż ilość torów, osady z obu wyścigów eliminacyjnych zgłaszają się u startera na 5 minut
przed terminem planowanego startu pierwszej serii eliminacyjnej. Jeżeli jedna lub więcej osad
nie zgłosi się na starcie, eliminacje się nie odbywają.
Osady zajmujące ostatnie miejsce w takich eliminacjach nie kwalifikują się do finału.
W finałach osady ustawia się w następujący sposób: osady, które zajęły pierwsze miejsca w
poprzednim szczeblu eliminacji płyną na torach 3 i 4, drugie miejsca na torach 2 i 5, trzecie
miejsca na torach 1 i 6. Losowanie torów odbywa się między osadami wymienionych par.
3. W Mistrzostwach Polski Seniorów, Seniorów B 19 - 22 lata, Juniorów 17 - 18 lat, Juniorów
Młodszych 15 – 16 lat,Młodzików, oraz Mistrzostwach PZTW Masters, konkurencje rozgrywane
są przy starcie minimum 2 osad.
4. Objaśnienia skrótów poszczególnych konkurencji
1x
2x
4x
4x+
2-

jedynka
dwójka podwójna
czwórka podwójna bez sternika
czwórka podwójna ze sternikiem
dwójka bez sternika

2+
44+
8+
8x+

dwójka ze sternikiem
czwórka bez sternika
czwórka ze sternikiem
ósemka ze sternikiem
ósemka podwójna ze sternikiem

5. Konkurencje wchodzące w skład programu Igrzysk Olimpijskich
Mężczyźni
Kobiety
Jedynka
Jedynka
Dwójka podwójna
Dwójka podwójna
Dwójka podwójna wagi lekkiej
Dwójka podwójna wagi lekkiej
Czwórka podwójna
Czwórka podwójna
Dwójka bez sternika
Dwójka bez sterniczki
Czwórka bez sternika
Czwórka bez sterniczki
Ósemka
Ósemka
6. Konkurencje rozgrywane w Mistrzostwach Świata Seniorów
Mężczyźni
Kobiety
Jedynka
Jedynka
Dwójka podwójna
Dwójka podwójna
Czwórka podwójna
Czwórka podwójna
Dwójka bez sternika
Dwójka bez sterniczki
Dwójka ze sternikiem
Czwórka bez sterniczki
Czwórka bez sternika
Ósemka
Ósemka
Mężczyźni
Waga lekka
Kobiety
Jedynka
Jedynka
Dwójka podwójna
Dwójka podwójna

Czwórka podwójna
Dwójka bez sternika
Czwórka bez sternika

Czwórka podwójna

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY
W ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży rozgrywane są, w dwóch
niezależnych od siebie grupach, następujące zawody:
1.1. dla ogółu dzieci i młodzieży szkolnej – uznawane za podstawę do naboru dla sportu
wyczynowego.
1.2. dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.
1.

Celem zawodów określonych w punkcie 1.1. jest:
• popularyzacja i upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży,
• rozwój sportów uprawianych w poszczególnych województwach.
2.1. Zawody dla ogółu dzieci i młodzieży szkolnej mogą być organizowane w formie:
• Igrzysk Młodzieży Szkolnej (IMS), organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy,
• innych zawodów sportowych, organizowanych przez ogólnokrajowe stowarzyszenia lub
związki stowarzyszeń działające w zakresie kultury fizycznej lub sportu;
2.2. Zawody sportowe dla ogółu dzieci i młodzieży mogą być rozgrywane od etapu szkolnego do
maksymalnie poziomu wojewódzkiego.
2.

Celem zawodów określonych w punkcie 1.2. jest:
• rozszerzanie zasięgu sportu młodzieżowego, szczególnie w sportach olimpijskich,
• rozwój sportów uprawianych w poszczególnych województwach,
• objęcie wieloletnim, usystematyzowanym procesem szkolenia i współzawodnictwa
zawodników, począwszy od kategorii wiekowej młodzika, poprzez juniora młodszego, juniora,
aż do młodzieżowca, mającym doprowadzić najbardziej utalentowanych do mistrzostwa
sportowego w rywalizacji międzynarodowej w kategorii seniorów,
• dokonywanie corocznej analizy współzawodnictwa i oceny pracy w poszczególnych sportach,
klubach, gminach, powiatach i województwach.
2.3. Zasady organizacyjne, zasady oceny i ramowy program poszczególnych zawodów systemu
precyzują regulaminy szczegółowe SSM.
2.4. Zasady techniczne i sportowe poszczególnych zawodów precyzują szczegółowe regulaminy
polskich związków sportowych (pzs).
2.5. Zawody dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo mogą być organizowane w formie:
• Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików (MMM), (Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
w grach), Mistrzostw Polski Młodzików (MPMło), Pucharu Polski (PP),
• Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych (OOM- MPJm),
• Mistrzostw Polski Juniorów (MPJ),
• Młodzieżowych Mistrzostw Polski (MMP);
2.6. Zawody rozgrywane są na następujących szczeblach:
• wojewódzkim,
• międzywojewódzkim – strefowym,
• ogólnopolskim
3.

4.

Zawody w sportach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego rozgrywane są zgodnie zasadami
podanymi w częściach:

A. - regulamin ogólny współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej,
B. – regulaminy poszczególnych kategorii wiekowych,
C. – regulaminy szczegółowe sportów w Systemie Sportu Młodzieżowego
A. CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
UZDOLNIONEJ
1. Organizator
Współzawodnictwo dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo nadzorowane jest przez
Departament Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i Turystyki (zwany dalej DSW) .
Podmiotem wyznaczonym do zbierania i przetwarzania wyników współzawodnictwa Systemu
Sportu Młodzieżowego (zwany dalej SSM) jest Zespół Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu –
Państwowego Instytutu Badawczego( zwany dalej Zespołem).
Kierownictwo sportowe nad zawodami w poszczególnych sportach sprawują polskie związki
sportowe (zwane dalej pzs).
Organizatorami zawodów uwzględnionych w SSM są komitety organizacyjne powołane przez
Marszałków Województw (dotyczy finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – dalej OOM),
pzs lub inne podmioty w uzgodnieniu z DSW (dotyczy zawodów Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży – Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych, dalej zwanych OOM-MPJM).
2. Program
Zawody są rozgrywane w sportach wymienionych w części B Regulaminu współzawodnictwa
(obejmującego regulaminy szczegółowe), w czterech kategoriach wiekowych – młodzik,
junior młodszy, junior i młodzieżowiec – wg corocznie opracowywanych przez Zespół, przy
współudziale właściwego pzs regulaminów. Zawody SSM są rozgrywane zgodnie z
regulaminami współzawodnictwa opracowanymi przez właściwe pzs. Kategorie wiekowe
juniora i młodzieżowca muszą pokrywać się z kategoriami federacji europejskiej i światowej
danego sportu. W przypadku gdy w danym sporcie nie są rozgrywane zawody w kategorii
młodzieżowca organizowane przez federację europejską lub światową, wówczas (na wniosek
właściwego pzs) do systemu współzawodnictwa mogą zostać wprowadzane Młodzieżowe
Mistrzostwa Polski, w których obowiązuje maksymalny wiek startujących zawodników do 23
lat.
3. Uczestnictwo
3.1.

3.2.

W zawodach systemu mogą uczestniczyć zawodnicy i zawodniczki posiadający:
- numer PESEL zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji
ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 388),
- licencję właściwego pzs lub inny dokument potwierdzający uczestnictwo zawodnika we
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez dany pzs,
- aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu.
Polskie związki sportowe lub wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia sportowe (dalej
WISS) są zobowiązane do przekazywania informacji klubom sportowym o warunkach

zgłoszenia i udziału w zawodach SSM.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Zawodnik jest klasyfikowany i zdobywa punkty zaliczane do współzawodnictwa sportowego
tylko w jednej kategorii wiekowej.
W uzasadnionych przypadkach, polski związek sportowy, na wniosek klubu sportowego,
pozytywnie zaopiniowany przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej (lub w
przypadku jego braku lekarza posiadającego certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny
Sportowej), może przenieść zawodnika na stałe do wyższej kategorii wiekowej (bez prawa
powrotu w roku następnym do poprzedniej kategorii).
Decyzję o przeniesieniu zawodnika do wyższej kategorii wiekowej, polski związek sportowy
przekazuje na piśmie do Zespołu wraz z opinią lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny
sportowej.
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (wchodzące do punktacji SSM) rozgrywane są w sportach i
konkurencjach ujętych w programie Igrzysk Olimpijskich. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza się rozgrywanie zawodów w konkurencjach nieolimpijskich (zatwierdzonych przez
DSW) z możliwością zdobycia 50% punktów w systemie SSM. W przypadku zmiany programu
Igrzysk Olimpijskich, DSW może podjąć decyzję o automatycznym włączeniu lub skreśleniu
tego sportu (konkurencji) z Systemu Sportu Młodzieżowego w następnym cyklu.
O wprowadzenie do współzawodnictwa sportowego nowego sportu, konkurencji lub
kategorii wiekowej, mogą występować do DSW wyłącznie polskie związki sportowe, w
terminie do dnia 31 października 2016 roku. Jeżeli wystąpienie dotyczy sportów
nieolimpijskich, należy spełnić dodatkowe kryterium: sport lub konkurencja musi obejmować
zasięgiem co najmniej 14 województw, lub co najmniej 75 klubów sportowych.
Do wniosku należy dołączyć:
• aktualny wyciąg z regulaminu międzynarodowego, w którym określone są kategorie
wiekowe;
• informację o liczbie licencjonowanych zawodników w poszczególnych kategoriach
wiekowych;
• program rozwoju danego sportu w Polsce.
Po uzyskaniu pozytywnej decyzji DSW, w następnej edycji współzawodnictwa sportowego
dzieci i młodzieży, zawody w każdym nowym sporcie, konkurencji lub kategorii wiekowej
odbywają się jako zawody pokazowe, bez prawa do zaliczenia punktów do klasyfikacji SSM,
na koszt właściwego polskiego związku sportowego. Obowiązkiem organizatora jest
przesłanie do DSW i Zespołu informacji o zawodach pokazowych, zawierającej:
• termin i miejsce rozgrywania imprezy;
• szczegółowy program zawodów sportowych;
• regulamin rozgrywania zawodów oraz zasady zgłaszania zawodników.
Po uzyskaniu pozytywnej oceny Zespołu dotyczącej obserwowanego sportu, konkurencji lub
kategorii wiekowej, zawody w określonym sporcie mogą zostać włączone do programu
współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, na warunkach zawartych w szczegółowym
regulaminie. Pisemną decyzję w tej sprawie wydaje DSW - nie później niż do końca listopada
2016 roku.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

Do zawodów rozgrywanych w ramach bloków Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
wprowadzane są jedynie te sporty, które ujęte są w programie Igrzysk Olimpijskich. Wnioski
o wprowadzenie nowych sportów i konkurencji do programu OOM, powinny zawierać
również szczegółowe kosztorysy przeprowadzenia zawodów.
Zawody w sportach lub konkurencjach nieolimpijskich, włączonych do programu
współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej, rozgrywane są jako
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, na koszt właściwego polskiego związku sportowego i
w terminie przez niego ustalonym. Informację o terminie zawodów należy przesyłać do DSW
oraz Zespołu.
Przedstawiciele MSiT lub Zespołu mogą dokonywać obserwacji zawodów SSM oceniając w
szczególności:
• przestrzeganie regulaminu zawodów;
• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa organizacji zawodów sportowych;
• przestrzeganie przyjętych zasad kwalifikacji do zawodów finałowych;
• liczbę i poziom zawodników i klubów biorących udział w zawodach;
W przypadku otrzymania negatywnej oceny obserwatorów MSiT lub Zespołu, pzs powinien
podjąć stosowne działania naprawcze. Niezrealizowanie wykazanych w ocenie uwag
może spowodować skreślenie sportu, konkurencji lub kategorii wiekowej z zawodów SSM.
W przypadku udziału w zawodach OOM reprezentacji poszczególnych województw,
zgłoszenia dokonuje właściwy WISS, na specjalnym druku zgłoszeniowym. Dla zawodów
OOM-MPJM organizowanych przez pzs, zasady i tryb zgłoszenia zawodników określa pzs.
W zgłoszeniu do zawodów należy podać pełną nazwę klubu i dokładny adres, zgodnie z
wpisem do rejestru lub ewidencji stowarzyszeń. Uczniowskie kluby sportowe powinny wpisać
skrót „UKS”, o ile nie ma go w zarejestrowanej nazwie klubu.

3.14.

WISS realizuje i nadzoruje udział reprezentacji województwa w finałach OOM.

3.15.

Pzs koordynują organizację pozostałych zawodów SSM.

3.16.

3.17.

Na zawodach dofinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (zawody finałowe
OOM, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików) nie pobiera się opłaty startowej.
Limity osób towarzyszących przysługujące reprezentacjom województw podczas zawodów
finałowych OOM (dotyczy sportów organizowanych przez WISS):
Liczba
liczba osób towarzyszących*
zawodników
1–5
1
6 – 10
2
11 – 16
3
17 – 25
4
26 – 32
5
33 – 40
6
41 – 50
7
51 – 60
8
61 – 70
9

71 – 80
10
81 – 90
11
91 – 100
12
* w limitach mieszczą się: szkoleniowcy, kierownicy, lekarze, opiekunowie, itp.
W sportach, w których występuje zbiorowy przewóz sprzętu (dotyczy np. wioślarstwa,
kajakarstwa) przysługuje dodatkowo jedno miejsce dla kierowcy.
Istnieje możliwość udziału w OOM osób dodatkowych, na koszt jednostek delegujących, w
uzgodnieniu z bezpośrednim organizatorem.
Gdy konieczne jest - ze względów
organizacyjnych, zwiększenie liczby osób towarzyszących zawodnikom w sposób
niewynikający z powyższych reguł, jednostki delegujące powinny zgłosić to (na etapie
planowania) organizatorowi zawodów finałowych OOM (wraz z uzasadnieniem). Organizator
nie ma obowiązku zapewnienia rezerwacji miejsc osobom, których udział w OOM-MPJM nie
wynika ze szczegółowych regulaminów i powyższych zasad.
Osoby nieposiadające uprawnień wynikających z regulaminów (dodatkowi sędziowie,
trenerzy, rodzice, itd.), jeśli planują udział w zawodach na koszt własny, powinni zgłosić ten
fakt, w terminie określonym w komunikacie organizacyjnym. Organizator nie ma obowiązku
zapewniania warunków pobytu (wyżywienie, zakwaterowanie, dostęp do obiektów
sportowych, zwyczajowo przyjętych upominków, itd.) dodatkowym uczestnikom, o których
mowa powyżej. Jeżeli przyjmie wcześniejsze zgłoszenie, może podjąć decyzję o
zorganizowaniu warunków pobytu osób pozaregulaminowych (dotyczy wyłącznie finałów
OOM).
3.18.

Zawody finałowe OOM w roku 2016 przeprowadza organizator wymieniony w pkt 1 zgodnie z
zakresem działań określonych w Decyzji nr 7 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 stycznia
2016 roku w sprawie ogłoszenia „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej zadań związanych z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych i letnich w roku 2016”.

4. Zasady oceny wyników
4.1.

4.2.

Klasyfikacją punktową SSM objęte są zawody w kategoriach wiekowych:
• młodzika – Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Mistrzostwa Polski Młodzików,
Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Grach Zespołowych, wyniki końcowe cyklu
zawodów (rankingi);
• juniora młodszego – Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Mistrzostwa Polski Juniorów
Młodszych;
• juniora – Mistrzostw Polski Juniorów;
• młodzieżowca – Młodzieżowe Mistrzostwa Polski.
Do punktacji w sportach indywidualnych zalicza się tylko wyniki z tych konkurencji, w których
ostatecznie sklasyfikowano:
• w roku 2016 - minimum czterech zawodników,
• w roku 2017 - minimum sześciu zawodników,

a w konkurencjach, gdzie startują pary, osady, zespoły, drużyny, zalicza się te, w których
ostatecznie sklasyfikowano:
• w roku 2016 - minimum trzy pary, osady, zespoły, drużyny,
• w roku 2017 - minimum cztery pary, osady, zespoły, drużyny.
Punkty będą przyznane zawodnikowi (parze, osadzie, drużynie), który wystartował w
zawodach i ukończył konkurencję lub - w sportach walki - odbył przynajmniej jedną walkę.
Zawodnik zdyskwalifikowany, wycofany z zawodów, niekończący konkurencji, nie otrzymuje
punktów do współzawodnictwa. Wyjątek stanowi sytuacja opisana w punkcie 4.5.b.
4.3.

4.4.

4.5.

W przypadku, gdy w ostatnich trzech latach, w zawodach objętych SSM w danym sporcie,
wystartowało w poszczególnych jego konkurencjach, kategoriach wagowych itp. mniej niż 4
zawodników lub 3 pary, osady, zespoły, drużyny, wówczas pzs wraz z Zespołem zobowiązany
jest w następnym roku dokonać zamian w regulaminach szczegółowych, mających na celu
zwiększenie liczby startujących zawodników lub zawodniczek w określonych konkurencjach,
kategoriach wagowych.
Polski związek sportowy może wystąpić do Zespołu, o przyznanie premii punktowej stosownie do zajętego miejsca w swojej kategorii wiekowej - zawodnikowi w kategorii
młodzieżowej lub juniora, który w wyniku małej frekwencji w jednej z konkurencji lub
kategorii wagowej, wystartował w MMP lub MPJ i ukończył rywalizację, ale nie otrzymał
punktów. Warunkiem przyznania takiej premii jest udokumentowanie, iż zawodnik ten
uzyskał miejsce 1-8 w końcowej klasyfikacji, na ostatnio rozgrywanych MŚ, ME lub PŚ w
kategorii juniora, młodzieżowca lub seniora.

a) Jeżeli w danej konkurencji liczba ostatecznie sklasyfikowanych zawodników (par, osad,
zespołów, drużyn) jest mniejsza niż liczba miejsc punktowanych, to ostatni sklasyfikowany
zawodnik (para, osada, zespół, drużyna) nie otrzymuje punktów. Pod pojęciem „ostatecznie
sklasyfikowanych" rozumie się parę, osadę, zespół, drużynę lub zawodnika startującego
indywidualnie, który zgodnie z regulaminem imprezy i przepisami danego sportu ukończył
konkurencję i zajął określone miejsce w zawodach.
b) Wyjątek stanowią konkurencje w kategoriach młodzik, junior młodszy, junior, w których
ostateczna (finałowa) rywalizacja poprzedzona jest eliminacjami na tych samych zawodach, a
zawodnik (para, osada, zespół, drużyna) poprzez taki start kwalifikuje się do rozgrywki
finałowej i w finale nie zostaje, z różnych przyczyn, sklasyfikowany.
c) W Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w konkurencjach indywidualnych, gdzie liczba
sklasyfikowanych zawodników jest mniejsza niż 8, zawodnicy będą otrzymywać połowę
należnych im - zgodnie z zajętym miejscem, punktów.

4.6.

4.7.

W Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików do klasyfikacji zalicza się tylko te imprezy,
w których ostatecznie sklasyfikowano zawodników z minimum dwóch województw i
minimum trzech klubów sportowych.
W Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików obowiązuje podział na strefy, określone
w regulaminach szczegółowych poszczególnych sportów.

4.8.

4.9.

4.10.

Zawodnik, reprezentując klub sportowy w zawodach SSM, zdobywa punkty imiennie i dla
klubu, który reprezentuje. W przypadku zmiany barw klubowych, w systemie ocen stosuje
się podział zdobytych punktów (po 50%) pomiędzy klubem przekazującym, a przejmującym
zawodnika. Uprawnienia do podziału punktów pomiędzy klubami (przekazującym i
przejmującym zawodnika) występują, gdy zawodnik zmienił barwy klubowe pomiędzy
zawodami mistrzowskimi zaliczonymi do SSM (MMM, OOM, MPJMŁ., MPJ, MMP). Podział
punktów obowiązuje przez 2 lata, czyli za udział w dwóch kolejnych corocznych imprezach
rangi mistrzowskiej, zaliczanych do systemu. Podział punktów jest dokonywany po
zweryfikowaniu wyników zawodów przez polski związek sportowy.
Podziału punktów dokonuje Zespół na pisemny wniosek pzs. Zainteresowane podziałem
punktów kluby, przesyłają pismo do pzs w terminie i formie określonej przez właściwy pzs.
Polskie związki sportowe przesyłają niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do dnia 31
października danego roku (decyduje data stempla pocztowego), zbiorcze zestawienie
propozycji podziału punktów, do Zespołu. Żadne wnioski złożone bez zachowania ww.
terminów i procedur nie będą uwzględniane.
a) Zawodnicy, którzy nie mogą startować w zawodach finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w swojej kategorii wiekowej z powodów:
- reprezentowania Polski w Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, mistrzostwach świata
lub Europy, a także w zawodach równorzędnych (np. EYOF) w swojej lub wyższej kategorii
wiekowej,
- przygotowań szkoleniowych do tych imprez,
na złożony do Zespołu poprzez pzs wniosek zainteresowanych klubów, otrzymują premię
punktową według zasady:
- juniorzy młodsi otrzymują punkty jak za pierwsze miejsce MPJM (9 pkt.),
- juniorzy otrzymują punkty jak za pierwsze miejsce w MPJ (15 pkt).
b) Zawodnicy, którzy nie mogą startować w swojej kategorii wiekowej w Mistrzostwach
Polski Juniorów Młodszych, Juniorów lub Młodzieżowców z powodów:
- reprezentowania Polski w mistrzostwach świata lub Europy w wyższej kategorii wiekowej,
- przygotowań szkoleniowych do tych imprez,
na złożony do Zespołu poprzez pzs wniosek zainteresowanych klubów, otrzymują premię
punktową według zasady:
- juniorzy młodsi otrzymują punkty jak za pierwsze miejsce MPJM (9 pkt.),
- juniorzy otrzymują punkty jak za pierwsze miejsce w MPJ (15 pkt),
- młodzieżowcy otrzymują punkty jak za pierwsze miejsce w MMP (25 pkt).
c) Zawodnicy, którzy nie startowali w zawodach w swojej kategorii wiekowej w
mistrzostwach Polski juniorów młodszych, juniorów lub młodzieżowców ze względu na
zbieżność terminów tych zawodów z mistrzostwami świata lub Europy w swojej kategorii
wiekowej lub odbywają niezbędne przygotowania do tych imprez nie otrzymują punktów,
ponieważ kalendarz pzs imprez krajowych powinien być tak opracowany, aby najlepsi
zawodnicy mogli startować również w mistrzostwach Polski.

4.11.

Wniosek o przyznanie premii punktowej (na podstawie pkt 4.10.) powinien wpłynąć od pzs

do Zespołu najpóźniej w terminie do dnia 31 października 2016 roku (decyduje data stempla
pocztowego) i powinien zawierać następujące informacje:
• termin, miejsce i kategorie wiekową ME lub MŚ, w których zawodnik brał udział;
• wskazanie konkurencji, w których startował w ME lub MŚ oraz zajętego miejsca;
4.12.

4.13.

4.14.

Start każdego zawodnika ocenia się:
• w kategorii młodzika i juniora młodszego – maksymalnie za udział w dwóch
konkurencjach,
• w kategorii juniora i młodzieżowca – maksymalnie za udział w trzech
konkurencjach.
W przypadku startu w większej liczbie konkurencji, do oceny zaliczane są odpowiednio dwie
(w kategorii młodzik, junior młodszy) lub trzy (w kategorii junior, młodzieżowiec) najwyżej
punktowane konkurencje. Jeżeli przepisy wewnętrzne danego sportu pozwalają na start
zawodnika w kilku kategoriach wiekowych, zawodnik oceniany jest za start w najniższej
kategorii wiekowej, w której startował.
Do klasyfikacji SSM w 2016 roku, zalicza się zawody sportowe organizowane do 31
października 2016 r. Zawody rozgrywane po tym terminie zalicza się do klasyfikacji roku
następnego.
Końcowe klasyfikacje współzawodnictwa sportowego SSM 2016, zostaną ogłoszone na
stronie internetowej Zespołu: www.sport-mlodziezowy.pl, w grudniu 2016 roku.

5. Międzynarodowe mistrzostwa Polski
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Mistrzostwa Polski rozgrywane w ramach SSM mogą być, za zgodą DSW, podniesione do
rangi międzynarodowej, gdy organizacja takich zawodów stworzy polskim zawodnikom
szansę na zdobycie dodatkowych punktów w oficjalnym rankingu międzynarodowym.
Koszty związane z podwyższeniem rangi zawodów mistrzowskich rozgrywanych w ramach
SSM do imprezy międzynarodowej, ponosi właściwy polski związek sportowy lub bezpośredni
organizator, któremu związek (za porozumieniem) powierzył organizację tych zawodów.
W zawodach sportowych z cyklu finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, których
organizatorami są Komitety Organizacyjne, zadania organizacyjne związane z rozszerzeniem
formuły (np. dodatkowe rezerwacje, zaproszenia sędziów o uprawnieniach
międzynarodowych, podniesienie poziomu technicznego obiektu sportowego do warunków
spełniających homologację o wyższym standardzie niż określona do rozgrywania
mistrzowskich imprez krajowych) oraz ich dodatkowe koszty należą do właściwego polskiego
związku sportowego.
W celu właściwego naliczenia punktów do rywalizacji krajowej, zasady kwalifikacji do
zawodów finałowych oraz klasyfikacja końcowa zawodników, prowadzona jest odrębnie dla
zawodników uczestniczących w zawodach zgodnie z wymogami pkt. 3.1. niniejszego
regulaminu. Zasady punktacji zawodników krajowych pozostają bez zmian. Komunikaty
przekazywane do Zespołu z imprez o rozszerzonej formule powinny zawierać klasyfikację
zawodników zgodnie z zasadami określonymi dla komunikatów z mistrzostw Polski.

6. Postanowienia końcowe
Polskie związki sportowe oraz organizatorów imprez sportowych na każdym szczeblu
współzawodnictwa zobowiązuje się do nadsyłania sprawozdań (komunikatów z zawodów)
objętych SSM w ciągu 14 dni od zakończenia zawodów (w przypadku zawodów rozgrywanych w
drugiej połowie października, maksymalnie do 10 listopada 2016 r. (decyduje data stempla
pocztowego) na adres:
Zespół Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu
01-982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16
z dopiskiem „Wyniki”
e-mail: zbigniew.kostka@insp.waw.pl
W przypadku niedotrzymania powyższego terminu impreza sportowa nie zostanie ujęta w
klasyfikacji podsystemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
Do dnia 31 października 2016 r. polskie związki sportowe, mogą przekazać do Zespołu - na piśmie
wraz z uzasadnieniem, propozycje zmian regulaminowych na rok następny, w tym zmian
dotyczących konkurencji lub kategorii wiekowych, w których rozgrywane są zawody SSM.
Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
UWAGA !
Komunikaty z imprez powinny zawierać szczegółowe wyniki zawodów, niezbędne do
przeprowadzenia analizy startujących w sporcie zawodników, a w szczególności:
- końcowe klasyfikacje,
- nazwiska i imiona zawodników,
- rok urodzenia zawodników,
- nazwy klubów (pełna nazwa zgodna z wpisem do rejestru lub ewidencji stowarzyszeń),
- województwo
Komunikat powinien być podpisany przez sędziego głównego (imię, nazwisko, nr licencji) i
kierownika zawodów (imię i nazwisko).
W przypadku gier zespołowych i konkurencji drużynowych konieczne jest podanie
imiennych składów startujących zespołów (drużyn), wraz z rokiem urodzenia każdego z
zawodników.

Komunikaty nie zawierające wyżej wymienionych danych nie zostaną uwzględnione do
klasyfikacji współzawodnictwa.
Najlepszym zawodnikom w poszczególnych konkurencjach, w zawodach
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w każdym ze sportów, wręczane będą:
- za miejsca 1-3 medale,
- za miejsca 1-8 dyplomy,

finałowych

najwyżej sklasyfikowanym klubom i województwom:
- za miejsca 1-3 puchary,
- za miejsca 1-8 dyplomy.
Na medalu powinien być zamieszczony napis:
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych (lub Juniorów, np. w
pływaniu), dla piłki nożnej dodatkowo – Puchar Kazimierza Deyny.
Polskie związki sportowe mogą stosować zwyczajowo przyjęte formy dodatkowego nagradzania
zawodników (np. tęczowa koszulka, złoty pas itp.). Jeżeli zawody OOM organizowane są przez

Komitet Organizacyjny (np. WISS), nie mogą być natomiast dodatkowo wręczane medale
Mistrzostw Polski polskich związków sportowych.
Organizacje sportowe, samorządy, sponsorzy, mogą przyznawać nagrody rzeczowe dla
zawodników, ufundowane ze środków własnych. Wręczanie nagród dodatkowych musi być
uzgodnione z organizatorem Finałów OOM.
Prawo do interpretacji regulaminu w przypadkach nieujętych tym regulaminem, przysługuje
Zespołowi. Ostateczną decyzję w sprawach dotyczących Regulaminu współzawodnictwa
podejmuje DSW.
Słowniczek:
COMS
Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej
DSW
Departament Sportu Wyczynowego Ministerstwa
Sportu i Turystyki
EYOF
Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy
ME
Mistrzostwa Europy
MMM
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
MMP
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
MPJ
Mistrzostwa Polski Juniorów
MPJM
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
MPMło
Mistrzostwa Polski Młodzików
MSIT
Ministerstwo Sportu i Turystyki
MŚ
Mistrzostwa Świata
OOM
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
OOMOgólnopolska Olimpiada Młodzieży – Mistrzostwa Polski
MPJM
Juniorów Młodszych
PTMS
Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej
pzs
polski związek sportowy
SSM
System Sportu Młodzieżowego
WISS
Wojewódzkie Interdyscyplinarne Stowarzyszenie
Sportowe
WMM
Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
Zespół
Zespół Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu –
Państwowego Instytutu Badawczego

