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REGULAMIN
MISTRZOSTW POLSKI JUNIORA MŁODSZEGO
W AKROBATYCE SPORTOWEJ
1. Termin i miejsce zawodów – zgodnie z Kalendarzem Imprez PZG
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.
2. Program
2.1.
Zawody rozegrane będą w Klasie II i III
Klasa II:
 2-ki dziewcząt;
 3-ki dziewcząt;
 2-ki chłopców;
 4-ki chłopców;
 2-ki mieszane
Klasa III:
 2-ki chłopców;
 4-ki chłopców;
 2-ki mieszane
2.2.
Zespoły/dwójki startują w swoich konkurencjach wg zasady: Klasa III, a
następnie Klasa II.
 Punktacja obu klas jest wspólna.
2.3.
W finałach wszystkie startujące zespoły/dwójki kl. II, wykonują jeden układ –
wylosowany przez FIG (dla każdej konkurencji):Układy obowiązujące w 2017r.
to:
 Dwójki dziewcząt
– układ dynamiczny;
 Dwójki mieszane
– układ statyczny;
 Dwójki chłopców
– układ dynamiczny;
 Trójki dziewcząt
– układ statyczny;
 Czwórki chłopców – układ dynamiczny
3. Warunki uczestnictwa.
3.1.
Prawo startu mają zawodnicy / zawodniczki od 8 lat (decyduje rok urodzenia).
3.2.
W kl. II mogą startować zawodnicy i zawodniczki do 15 lat.
3.3.
W klasie III mogą startować zawodnicy i zawodniczki do 13 lat.
3.4. Nie mają prawa startu zawodnicy, którzy przed tymi zawodami (Mistrzostwa Polski
Juniora Młodszego) w danym roku wystartowali w klasie wyższej - 12-18, 13-19 i
senior na zawodach centralnych lub międzynarodowych.
3.5. Liczba startujących zawodników w danej konkurencji i klasie sportowej jest
nieograniczona.
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Każdy zawodnik:
 musi być zarejestrowany w PZ Gimnastycznym (posiadać kartę
zgłoszenia),
 legitymować się dowodem tożsamości (dowód osobisty, paszport lub
legitymacja szkolna) oraz
 posiadać książeczkę sportowo-lekarską z aktualnym badaniem lekarskim i
aktualną licencję PZG.

4. Sposób przeprowadzania zawodów.
4.1.
Zgodnie z Programem Kwalifikacyjnym Związku dla Klasy II i III oraz
Regulaminem Imprez PZG na dany rok.
5. Zgłoszenia.
5.1.
Zgłoszenia do zawodów należy nadsyłać w terminie określonym
w Komunikacie Organizacyjnym Nr 1 dla danej imprezy.
5.2. Opisy układów generowane komputerowo należy przesłać w terminie zgodnie z
komunikatem zawodów.
6. Punktacja:
6.1.
Lok.
PKT
6.2.

6.3.

Zespoły/dwójki klasy II i III – wspólnie.
1
9

2
7

3
6

4-7
5

8-11
4

12-14
3

15-17
2

18-20
1

76

Prowadzona będzie punktacja:

Indywidualna;

Drużynowa województw;

Klubów – wspólna dla Akrobatyki, Trampoliny i Skoków.
Ponadto prowadzona będzie punktacja Drużynowa klubów oddzielnie dla
Akrobatyki, Trampoliny i Skoków na Ścieżce.

Uwagi:
1. Do wąskiego finału w poszczególnych konkurencjach kwalifikuje się z najwyższymi
ocenami:
 6 dwójek/zespołów jeżeli w eliminacjach startuje nie więcej niż 10;
 8 dwójek/zespołów jeżeli w eliminacjach startuje od 11 do 18;
 12 dwójek/zespołów jeżeli w eliminacjach startuje 19 i więcej
2. We wszystkich konkurencjach, wynik końcowy jest sumą eliminacji + finał.
7. Nagrody.
 Za miejsca 1-3 Indywidualnie w konkurencjach - medale;
 Za miejsca 1-6/8 Indywidualnie w konkurencjach - dyplomy;
 Za miejsca 1-3 w Punktacji Województw
- puchary i dyplomy;
 Za miejsca 1-10 w Punktacji Województw
- dyplomy
 Za miejsca 1-3 w Punktacji Klubów
- puchary i dyplomy;
 Za miejsca 1-10 w Punktacji Klubów
- dyplomy
 Za I miejsce w Punktacji Klubowej oddzielnie Akrobatyka, Trampolina, Skoki na
Ścieżce – puchar
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Za miejsca 1-3 w Punktacji Klubowej oddzielnie Akrobatyka, Trampolina, Skoki
na Ścieżce – dyplomy

Realizacja innych nagród, w zależności od posiadanych przez organizatora środków.
W dekoracji uczestniczą zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1-3. Pozostałe dyplomy – do odebrania
w sekretariacie zawodów.
8. Końcowy komunikat zawodów musi 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.
9. Komunikat z zawodów należy przesłać na adres Polskiej Federacji Sportu
Młodzieżowego w ciągu 14 dni po zawodach oraz w ciągu 7 dni do Biura PZG.

Wszystkie komunikaty zawodów, ewentualne zmiany i interpretacje zapisów oraz ogłoszenia
Komisji będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej PZG. www.pzg.pl

Zespół Doradczy
Akrobatyki Sportowej PZG
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