Zasady organizacji zawodów rangi mistrzowskiej w pływaniu osób niepełnosprawnych
Zimowe i Letnie Mistrzostwa Polski seniorów
1. Uczestnikami zawodów mogą być zawodnicy niepełnosprawni z dysfunkcją narządu
ruchu lub wzroku zrzeszeni w jednostkach organizacyjnych PZSN „START” zakwalifikowani
do grup i klas startowych zgodnie z przepisami Para Swimming oraz PZSN START.
2. Zawody rozgrywane są indywidualnie seriami na czas w kategorii kobiet i mężczyzn,
systemem „open”.
3. Każdy zawodnik biorący udział w zawodach ma obowiązek startu w minimum trzech (3)
konkurencjach indywidualnych.
4. Wycofanie zgłoszonego zawodnika z zawodów podczas ich trwania powoduje nałożenie
opłaty regulaminowej w wysokości 50,00 zł na rzecz organizatora.
5. Zawodnik może być wycofany z zawodów bez uiszczenia opłaty regulaminowej w
przypadku choroby lub kontuzji, która jest potwierdzona przez fizjoterapeutę lub lekarza
zawodów.
6. Nie dopuszcza się startów poza konkurencją (PK).
7. Zgłoszeni zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie.
8. Organizator ma obowiązek zapewnienia trofeów sportowych w postaci medali oraz
dyplomów za trzy pierwsze miejsca dla najlepszych zawodników w poszczególnych klasach
startowych. Klasyfikacja jest określana na podstawie dwóch (2) najlepszych konkurencji
każdego zawodnika w klasach S1-S5 oraz trzech (3) najlepszych konkurencji w klasach S6S13. Organizator ma prawo do klasyfikacji medalowej w każdej konkurencji (na podstawie
punktów Para Swimming). W przypadku liczby startujących w danej konkurencji lub klasie
startowej mniejszej niż 4 ostatni sklasyfikowany zawodnik nie otrzymuje medalu (zasada -1
Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych
1. Uczestnikami zawodów mogą być zawodnicy niepełnosprawni z dysfunkcją narządu
ruchu lub wzroku zrzeszeni w jednostkach organizacyjnych PZSN „START”
zakwalifikowani do grup i klas startowych zgodnie z przepisami Para Swimming oraz
PZSN START.
2. Zgłoszeni zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie.
3. Każdy zawodnik ma obowiązek startu minimum w 2 konkurencjach indywidualnych.

4. Nie dopuszcza się startów poza konkurencją.
5. Zawodnicy startować będą w 3 grupach wiekowych:


grupa wiekowa „A” – zawodnicy w wieku 17-18 lat – juniorzy starsi,



grupa wiekowa „B” – zawodnicy w wieku 13-16 lat – juniorzy,



grupa wiekowa „C” – zawodnicy w wieku 12 lat i młodsi – juniorzy młodsi.

6. Zawody rozgrywane będą indywidualnie seriami na czas w kategorii dziewcząt
i chłopców, systemem „open”. Nie przewiduje się startów poza konkurencją (PK).
7. Organizator ma obowiązek zapewnienia trofeów sportowych w postaci medali oraz
dyplomów za trzy pierwsze miejsca dla najlepszych zawodniczek/ków w
poszczególnych klasach startowych oraz kategoriach wiekowych. Klasyfikacja jest
określana na podstawie dwóch (2) najlepszych konkurencji każdego zawodnika w
klasach S1-S5 oraz trzech (3) najlepszych konkurencji w klasach S6-S13. Organizator
ma prawo do klasyfikacji medalowej w każdej konkurencji (na podstawie punktów
Para Swimming). W przypadku liczby startujących w danej konkurencji lub klasie w
kategorii wiekowej mniejszej niż 4 ostatni sklasyfikowany zawodnik nie otrzymuje
medalu (zasada -1)
8. Klasyfikacja OPEN w poszczególnych grupach wiekowych zostanie określona na
podstawie dwóch najlepszych startów.
9. Wycofanie zgłoszonego zawodnika z zawodów podczas ich trwania powoduje
nałożenie opłaty regulaminowej w wysokości 50,00 zł.
10. Zawodnik może być wycofany z zawodów bez uiszczenia opłaty regulaminowej
w przypadku choroby lub kontuzji, która jest potwierdzona przez obsługę medyczną
zawodów.
Mistrzostwa Polski Juniorów U-23
1. Uczestnikami zawodów mogą być zawodnicy niepełnosprawni z dysfunkcją narządu
ruchu lub wzroku zrzeszeni w jednostkach organizacyjnych PZSN „START” zakwalifikowani
do grup i klas startowych zgodnie z przepisami Para Swimming oraz PZSN START.
2. Zgłoszeni zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie.
3. Każdy zawodnik ma obowiązek startu minimum w 2 konkurencjach indywidualnych.
5. Nie dopuszcza się startów poza konkurencją (PK).

6. Zawodnicy będą startować w 4 grupach wiekowych:


grupa wiekowa „M” – zawodnicy w wieku 19-23 lata – młodzieżowcy,



grupa wiekowa „A” – zawodnicy w wieku 17-18 lat – juniorzy starsi,



grupa wiekowa „B” – zawodnicy w wieku 13-16 lat – juniorzy,



grupa wiekowa „C” – zawodnicy w wieku 12 lat i młodsi – juniorzy młodsi.

7. Zawody rozgrywane będą indywidualnie seriami na czas w kategorii dziewcząt

i

chłopców, systemem „open”. Nie przewiduje się startów poza konkurencją (PK).
8. Organizator ma obowiązek zapewnienia trofeów sportowych w postaci medali oraz
dyplomów za trzy pierwsze miejsca dla najlepszych zawodniczek/ków w poszczególnych
klasach startowych oraz kategoriach wiekowych. Klasyfikacja jest określana na podstawie
dwóch (2) najlepszych konkurencji każdego zawodnika w klasach S1-S5 oraz trzech (3)
najlepszych konkurencji w klasach S6-S13. Organizator ma prawo do klasyfikacji medalowej
w każdej konkurencji (na podstawie punktów Para Swimming). W przypadku liczby
startujących w danej konkurencji lub klasie w kategorii wiekowej mniejszej niż 4 ostatni
sklasyfikowany zawodnik nie otrzymuje medalu (zasada -1)
9. Klasyfikacja OPEN w poszczególnych grupach wiekowych zostanie określona na
podstawie dwóch najlepszych startów.
10. Wycofanie zgłoszonego zawodnika z zawodów podczas ich trwania powoduje nałożenie
opłaty regulaminowej w wysokości 50,00 zł.
11. Zawodnik może być wycofany z zawodów bez uiszczenia opłaty regulaminowej w
przypadku choroby lub kontuzji, która jest potwierdzona przez obsługę medyczną zawodów.

