Polski Związek Gimnastyczny – ISG
Komisja Trampoliny

Styczeń 2017

REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY 2017
w Indywidualnych Skokach na Trampolinie

1.

Termin zawodów:
Finały: zgodnie z Kalendarzem Imprez Centralnych PZG
Eliminacje: w zawodach centralnych w terminie wskazanym przez PZG (nie
później jednak niż 5 tygodni przed datą finału). Aby wyniki uznać za ważne
wymagana jest:

obecność wskazanego przedstawiciela PZAS;

wysłanie komunikatu w formie elektronicznej i pisemnej do biura PZG
oraz do ministerstwa, w terminie do 7 dni od zakończenia zawodów.
Komunikat zawodów powinien zawierać rok urodzenia zawodnika, numer
licencji zawodnika oraz pełną nazwę klubu, wykaz członków komisji
sędziowskiej wraz z ich nr licencji i być podpisany przez sędziego głównego z
podaniem jego nr licencji.

1.

Program
Zawody rozegrane będą w Klasie II i III
Klasa II:

K – gimnastyczne skoki na trampolinie indywidualne

M – gimnastyczne skoki na trampolinie indywidualne
Klasa III:

K – gimnastyczne skoki na trampolinie indywidualne

M – gimnastyczne skoki na trampolinie indywidualne

1.

Warunki uczestnictwa.
3.1. W kl. II (program PZG) mogą startować zawodnicy i zawodniczki
w wieku 9-14 lat (liczy się rok urodzenia).
3.2. W kl. III (program PZG) mogą startować zawodnicy i
zawodniczki
w wieku 8-12 lat (liczy się rok urodzenia).
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3.3. Nie mają prawa startu zawodnicy/zawodniczki, którzy przed zawodami
eliminacyjnymi i finałowymi w danym roku wystartowali w programie klasy I
lub Mistrzowskiej na zawodach centralnych lub międzynarodowych;




3.4. Do zawodów Finałowych kwalifikują się zawodniczki i zawodnicy na
zawodach Eliminacyjnych:
W kl. II zawodnicy i zawodniczki, którzy zajęli miejsca 1 – 20 K i M;
W kl. III zawodnicy i zawodniczki, którzy zajęli miejsca 1 - 20 K i M

UWAGA : liczba zawodników startujących w zawodach Eliminacyjnych jest
nieograniczona.





Podstawą kwalifikacji jest oficjalny komunikat zawodów
eliminacyjnych podpisany przez Sędziego Głównego i przesłany do
PZG w terminie do 7 dni (w formie pisemnej i elektronicznej) po
zakończeniu zawodów.
PZ Gimnastyczny ma prawo, w przypadku zwalniających się miejsc
(przypadki losowe), uzupełnić skład o zawodników, którzy zajęli
kolejne miejsca i uzyskali najwyższe oceny końcowe.
PZ Gimnastyczny ogłosi, na minimum cztery tygodnie przed
zawodami Finałowymi, oficjalną listę uprawnionych do startu.

Łączna
liczba
startujących
w
Finale
wynosi
80
zawodniczek
i zawodników.
Każdy zawodnik:

musi być zarejestrowany w PZ Gimnastycznym (posiadać kartę zgłoszenia oraz
licencję zawodniczą),

legitymować się dowodem tożsamości (dowód osobisty, paszport lub
legitymacja szkolna) oraz

posiadać książeczkę sportowo-lekarską z aktualnym badaniem lekarskim.
Sposób przeprowadzania zawodów.
Zgodnie z Programem Kwalifikacyjnym Polskiego Związku dla Klasy II i III
oraz Regulaminem Imprez PZG na dany rok.
Program:

I dzień przyjazd godz. 15:00-18:00 trening, konferencja techniczna

II dzień – zawody:
- godz. 8:00 Trening kl. III
- godz. 9:45 Otwarcie OOM
- godz. 10:00 Eliminacje kl. III; godz. 12:00 Finał kl. III
- godz. 12:30 Trening kl. II
- godz. 13:45 Eliminacje kl. II; godz.15:45 Finał kl. II
- godz. 16:15 dekoracje; zakończenie zawodów
1.
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Liczba uczestników: zawodników – 80; trenerów – 16; sędziów – 12, pzs – 2
Ogółem 110 osób.
1.

Zgłoszenia.
Zgłoszenia do zawodów należy nadsyłać w terminie
w Komunikacie Organizacyjnym Nr 1 dla danej imprezy.

2.

określonym

Punktacja:

K/M – trampolina indywidualna kl. II
Lokata
PKT

1
9

2
7

3
6

4-8
5

9-12
4

13-16
3

17-20
2

9-12
2

13-20
1

46

83

K/M – trampolina indywidualna kl. III
Lokata
PKT

1
6

2
5

3
4

4-8
3

Uwagi:
1.
W zawodach Finałowych rozgrywany będzie wąski finał, do którego
kwalifikuje się 8 najlepszych zawodników z najwyższymi wynikami po Eliminacjach.
2.
Zawody Finałowe rozgrywane są systemem eliminacje + finał

1.




Nagrody.
Za miejsca 1-3 Indywidualnie
- medale;
Za miejsca 1-8 Indywidualnie
- dyplomy;
Dekoracja zawodników następuje bezpośrednio po zakończonym finale.

1.

Koszty zawodów
województwa.

pokrywa

MSiT.

Koszty

przejazdów

pokrywają

2.

Końcowy komunikat zawodów powinien zawierać rok urodzenia zawodnika,
numer licencji zawodnika oraz pełną nazwę klubu, wykaz członków komisji
sędziowskiej wraz z ich nr licencji i być podpisany przez sędziego głównego
z podaniem jego nr licencji.

3.

Komunikat z zawodów należy przesłać na adres Polskiej Federacji Sportu
Młodzieżowego w ciągu 14 dni po zawodach.

Zespół Doradczy Trampoliny PZG
(na podstawie wytycznych MSiT)
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