
Regulamin powoływania  

Kadry Wojewódzkiej Młodzików  

Małopolskiego Okręgowego Związku Pływackiego  

Do Kadry Wojewódzkiej Młodzików mogą być powołani zawodnicy według kategorii wiekowej 

ustalanej przez Polski Związek Pływacki. 

Kryteria naboru do Kadry: 

1. Zawodnik powołany do Kadry musi być reprezentantem klubu zrzeszonego w Małopolskim 

Okręgowym Związku Pływackim, posiadać aktualną Licencję Polskiego Związku Pływackiego 

oraz status „AKTYWNY” w Systemie Ewidencji i Licencji PZP. 

2. Zawodnik musi posiadać nienaganną opinię Klubu i trenera prowadzącego. 

3. W skład Kadry Wojewódzkiej wchodzą zawodnicy, których suma punktów FINA z 5 startów 

podczas zawodów „Puchar Wszechstronności Stylowej” wyniosła minimum: 

 1600 punktów w przypadku dziewcząt 13-letnich 

 1200 punktów w przypadku dziewcząt 12-letnich 

 1050 punktów w przypadku chłopców 13-letnich 

 950 punktów w przypadku chłopców 12-letnich 

4. Skład Kadry Wojewódzkiej jest uzupełniany o zawodników, którzy podczas I Rundy 

Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostw Młodzików uzyskali w przynajmniej jednej 

konkurencji wynik punktowy FINA wynoszący minimum: 

 400 punktów w przypadku dziewcząt 13-letnich 

 300 punktów w przypadku dziewcząt 12-letnich 

 300 punktów w przypadku chłopców 13-letnich 

 250 punktów w przypadku chłopców 12-letnich 

5. Rezerwę Kadry stanowić będą kolejni zawodnicy niespełniający wymogów z pkt. 3 i 4, ale 

których suma punktów FINA z 5 startów podczas zawodów „Puchar Wszechstronności 

Stylowej” wyniosła minimum: 

 1400 punktów w przypadku dziewcząt 13-letnich 

 1000 punktów w przypadku dziewcząt 12-letnich 

 900 punktów w przypadku chłopców 13-letnich 

 750 punktów w przypadku chłopców 12-letnich 

6. Rezerwa Kadry jest uzupełniana o zawodników, którzy podczas I Rundy Międzywojewódzkich 

Drużynowych Mistrzostw Młodzików uzyskali w przynajmniej jednej konkurencji wynik nie 

niższy niż 50 punktów FINA z pkt 4. 

7. Skład Kadry Wojewódzkiej jest weryfikowany w roku powołania trzykrotnie: 

 po 10 lipca - po II rundzie Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostw Młodzików, 

 po 20 października – po zawodach cyklu „Sobota Pływacka” 

 po 20 grudnia – po Mistrzostwach Województwa Małopolskiego.  

8. Podstawę weryfikacji stanowią wyniki punktowe FINA uzyskane podczas zawodów 

wymienionych w pkt 7. Po II rundzie MDMM, do Kadry Wojewódzkiej zostaną powołani 



zawodnicy spełniający minima punktowe opisane w pkt. 3 i 4. Weryfikacja w październiku i 

listopadzie odbywa się w oparciu o spełnienie minimów punktowych dla kategorii wiekowych: 

 dziewcząt 13-letnich: 1750 (zawody PWS) lub 450 punktów FINA (wynik indywidualny) 

 dziewcząt 12-letnich: 1350 (zawody PWS) lub 330 punktów FINA (wynik indywidualny) 

 chłopców 13-letnich: 1200 (zawody PWS) lub 350 punktów FINA (wynik indywidualny) 

 chłopców 12-letnich: 1100 punktów (zawody PWS) lub 280 punktów FINA 

9. Rezerwę Kadry stanowić będą kolejni zawodnicy niespełniający wymogów z pkt. 3 i 4, ale 

których suma punktów FINA z 5 startów podczas zawodów „Puchar Wszechstronności 

Stylowej” wyniosła minimum: 

 dziewcząt 13-letnich: 1550 (zawody PWS) lub 400 punktów FINA (wynik indywidualny) 

 dziewcząt 12-letnich: 1150 (zawody PWS) lub 280 punktów FINA (wynik indywidualny) 

 chłopców 13-letnich: 1000 (zawody PWS) lub 300 punktów FINA (wynik indywidualny) 

 chłopców 12-letnich: 900 punktów (zawody PWS) lub 230 punktów FINA (wynik 

indywidualny) 

10. Z Kadry wyłączane są osoby z nieaktywną licencją zawodniczą Polskiego Związku Pływackiego 

lub zmieniający przynależność klubową na klub spoza terenu Małopolski. 

11. W przypadku rezygnacji zawodnika zakwalifikowanego do Kadry, jego miejsce zajmuje 

pierwsza osoba z rankingu rezerwy. 

12. Skład Kadry Wojewódzkiej Młodzików zatwierdza Zarząd MOZP. 

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd MOZP na posiedzeniu w dniu 22 marca 2022 roku. 


