
     Załącznik nr 1  

do uchwały nr 1/2013  

         Zarządu Świętokrzyskiego Okręgowego  

Związku Pływackiego  

 z dnia 14 marca 2013r. 

 

REGULAMIN  POWOŁYWANIA 

KADRY  WOJEWÓDZKIEJ  MŁODZIKA „A” 

ŚWIETOKRZYSKIEGO  OKRĘGOWEGO  ZWIAZKU  

PŁYWACKIEGO   

 

1. Kadra jest powoływana na przełomie roku kalendarzowego.  

2. Liczba zawodników powołanych do kadry uzależniona będzie od liczy miejsc przyznanych 

przez Świętokrzyską Federację Sportu. 

3. W skład Kadry Wojewódzkiej Młodzików będą powoływani zawodnicy 13 letni będący 

członkami klubów zrzeszonych w Świętokrzyskim Okręgowym Związku Pływackim oraz 

posiadający licencję zawodniczą Polskiego Związku Pływackiego. 

4. Przy ustalaniu składu kadry będą stosowane trzy kryteria: 

a. Pierwsze kryterium – posiadana klasa sportowa uzyskana w minionym sezonie 

(minimum klasa III/12) – w pierwszej kolejności powoływani będą zawodnicy              

z wyższymi klasami sportowymi, 

b. Drugie kryterium – najlepszy wynik punktowy wg tabeli FINA.  

c. Trzecie kryterium – miejsce w rankingu zawodników 12 letnich Świętokrzyskiej Ligi 

Pływackiej w minionym sezonie. 

5. Weryfikacja Kadry Młodzika może nastąpić po II Rundzie Międzywojewódzkich 

Drużynowych Mistrzostw Młodzików 13 lat. 

6.  W przypadku rezygnacji zawodnika zakwalifikowanego do kadry jego miejsce zajmie 

kolejny z rankingu utworzonego na podstawie trzech kryteriów wymienionych w punkcie 4.  

7. Zawodnicy odmawiający udziału z powodów pozazdrowotnych w akcjach KWM w roku 

poprzednim nie będą powoływani do Kadry Wojewódzkiej w roku bieżącym.  

8. Rezerwę Kadry stanowić będą zawodnicy z rankingu utworzonego na podstawie zapisu         

w punkcie 4 w liczbie stanowiącej 50% miejsc przyznanych przez Wojewódzką Federację 

Sportu. 

9. Propozycję składu Kadry Wojewódzkiej Młodzika ŚOZP przedstawia trener powołany przez 

Zarząd ŚOZP. 

10. Skład kadry zatwierdza Zarząd ŚOZP i podejmuje ostateczne decyzje w sprawach spornych. 



     Załącznik nr 2  

do uchwały nr 1/2013  

         Zarządu Świętokrzyskiego Okręgowego  

Związku Pływackiego  

 z dnia 14 marca 2013r. 

 

REGULAMIN  POWOŁYWANIA   

KADRY  WOJEWÓDZKIEJ  MŁODZIKA „B” 

ŚWIETOKRZYSKIEGO  OKRĘGOWEGO  ZWIAZKU  

PŁYWACKIEGO   

 

11. Szkolenie w Kadrze Wojewódzkiej Młodzików „B” realizowane będzie w ramach akcji 

„Sportowe Wakacje” współfinansowanej ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 

podczas wakacji letnich.  

12. Do Kadry Wojewódzkiej Młodzików „B” będą powoływani zawodnicy 12 letni. 

13. Kadra jest powoływana po zakończeniu I Rundy Drużynowych Mistrzostw Młodzików 

12 lat i weryfikowana po zawodach II Rundy Drużynowych Mistrzostw Młodzików 12 lat. 

14.  Liczba zawodników powołanych do kadry „B” wynosi 20 plus 10 zawodników rezerwy. 

15. Przy ustalaniu składu kadry będą stosowane trzy kryteria: 

a. Pierwsze kryterium – posiadana klasa sportowa w obecnym sezonie  – w pierwszej 

kolejności powoływani będą zawodnicy z wyższymi klasami sportowymi, 

b. Drugie kryterium – najlepszy wynik punktowy wg tabeli FINA.  

c. Trzecie kryterium – miejsce w rankingu zawodników uczestniczących w I rundzie 

Drużynowych Mistrzostw Młodzików 12 lat (utworzonego na podstawie sumy 

punktów FINA za cztery konkurencje indywidualne). 

16. W przypadku rezygnacji zawodnika zakwalifikowanego do kadry jego miejsce zajmie 

kolejny z rankingu. 

17. Rezerwę Kadry stanowić będą zawodnicy z listy 30 osób, które nie „zmieściły” się          

w limicie 20 osób kwalifikowanych do akcji „Sportowe wakacje”. 

18. Propozycję składu Kadry Wojewódzkiej Młodzika ŚOZP przedstawia trener koordynator 

Kadry Młodzika „A” , a zatwierdza Zarząd ŚOZP. 

19. We wszystkich sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Zarząd ŚOZP. 

 

 


