REGULAMIN OGÓLNY
MŁODZIEŻOWEJ LIGI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
2022 r.
Runda

Data

Miejsce

I

11.03

Gdańsk Żabianka

II

01.04

Gdańsk

ZASADY GENERALNE
1. W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy odpowiadający następującym wymogom:
a. Wiek: 14-23 lata.
b. Status AKTYWNY w bazie SEL.
c. Zrzeszeni w klubach zarejestrowanych w POZP.
d. Prawo startu w zawodach mają zawodnicy spoza klubów zarejestrowanych w POZP,
będący uczniami SMS Gdańsk.
2. Zawodnik ma prawo startu w trzech konkurencjach indywidualnych i sztafetach w każdej
rundzie.
3. Opłata startowa wynosi 15 zł za każdą konkurencję / w tym za każdą zgłoszoną sztafetę/.
4. Każdy klub może zgłosić dowolną ilość sztafet /zgodnie kategoriami wiekowymi/.
5. Kara za absencję zawodnika na starcie wynosi 10,00.
6. Zgłoszenie do zawodów wyłącznie w systemie SEL.
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Program zawodów I runda
Kobiety
Mężczyźni
50 m st. motylkowym
2.
50 m st. motylkowym
50 m st. grzbietowym
4.
50 m st. grzbietowym
50 m st. klasycznym
6.
50 m st. klasycznym
50 m st. dowolnym
8.
50 m st. dowolnym
200 m st. motylkowym
10.
200 m st. motylkowym
200 m st. grzbietowym
12.
200 m st. grzbietowym
200 m st. klasycznym
14.
200 m st. klasycznym
200 m st. dowolnym
16.
200 m st. dowolnym
200 m st. zmiennym
18.
200 m st. zmiennym
4 x 100 m st. dowolnym
20.
4 x 100 m st. dowolnym

Program zawodów II runda
Kobiety
21.
22.
24.
26.
28.
30.
32.
34.
36.

400 m st. zmiennym
100 m st. dowolnym
100 m st. klasycznym
100 m st. grzbietowym
100 m st. motylkowym
100 m st. zmiennym
400 m st. dowolnym
4 x 100 m st. zmiennym

Mężczyźni
8 x 50 dow MIX (14-23 lat 4K/4M)
23.
400 m st. zmiennym
25.
100 m st. dowolnym
27.
100 m st. klasycznym
29.
100 m st. grzbietowym
31.
100 m st. motylkowym
33.
100 m st. zmiennym
35.
400 m st. dowolnym
37.
4 x 100 m st. zmiennym

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
1. W klasyfikacji końcowej nagrodzone będą trzy najlepsze zawodniczki i trzech zawodników
w następujących kategoriach wiekowych:
•

14 lat

•

15 lat

•

16 lat

•

17-18 lat łącznie

•

19-23 lat łącznie

2. Warunkiem klasyfikacji jest start zawodnika, w co najmniej jednej rundzie*.
3. O kolejności końcowej decyduje suma punktów za trzy najwartościowsze starty według tabeli
wielobojowej FINA 2020. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez kilku
zawodników o kolejności pomiędzy nimi zadecyduje najwartościowszy wynik wg tabeli
wielobojowej.
*Jeśli nieobecność zawodnika spowodowana jest powołaniem do kadry Polski i startem na
zawodach międzynarodowych lub powołaniem na obóz kadry Polski, zalicza mu się wartość
wyniku uzyskanego w ostatnich Mistrzostwach Polski (w tym seniorów) odpowiednio na danym
dystansie.
Warunkiem klasyfikacji zawodnika kadry narodowej, według powyższych zasad, jest zaliczenie
wyniku ze startu, w co najmniej jednej rundzie ligi.

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:
1. W klasyfikacji końcowej nagrodzone będą trzy najlepsze kluby w klasyfikacji drużynowej w
kategoriach:
a. junior młodszy 14-16 lat łącznie
b. junior/młodzieżowiec 17-23 lat łącznie.
2. O kolejności decyduje suma punktów zdobyta za zajęte miejsca w każdej indywidualnej
kategorii wiekowej. Miejsca są punktowane odpowiednio:
1 miejsce - 15 pkt.

7 miejsce - 7 pkt

2 miejsce - 12 pkt.

8 miejsce - 6 pkt

3 miejsce - 11 pkt.

9 miejsce - 5 pkt

4 miejsce - 10 pkt.

10 miejsce - 4 pkt

5 miejsce - 9 pkt.

11 miejsce - 3 pkt

6 miejsce - 8 pkt.

12 miejsce - 2 pkt

miejsca od 13 w dół - 1 pkt dla każdego startującego zawodnika
3. Wyścigi sztafetowe punktowane są podwójnie (x 2).
4. Z każdego klubu punktowana będzie tylko jedna sztafeta dziewcząt i jedna chłopców w
następujących kategoriach:
- junior młodszy 14-16 lat łącznie
- junior/młodzieżowiec 17-23 lat łącznie.
5. Konkurencja 21 nie jest punktowana w klasyfikacji drużynowej.
Jeśli nieobecność zawodnika danego klubu spowodowana jest powołaniem do kadry Polski i
startem na zawodach bądź powołaniem na obóz kadry Polski, w klasyfikacji drużynowej danemu
klubowi dodaje się jednorazowo 45 punktów za tego zawodnika w danej rundzie Ligi
Młodzieżowej.
Warunkiem naliczenia punktów w klasyfikacji drużynowej za zawodnika kadry narodowej,
według powyższych zasad, jest jego udział, w co najmniej jednej rundzie ligi.

