Regulaminy zawodów centralnych PZG
Gimnastyki Sportowej Mężczyzn 2018
Wszelkie zmiany w tym Regulaminie, poprzedzone konsultacjami z Zarządem Sekcji GSM wymagają
90-cio dniowego wyprzedzenia. Dotyczy to również zmian w programach kwalifikacyjnych GSM.
Regulaminy Systemu Sportu Młodzieżowego 2018 i obowiązujące Przepisy FIG na lata 2017-2020 nie
podlegają zmianom, chyba że zostaną one odpowiednio skorygowane przez te Organizacje.
I.

Uczestnictwo w zawodach:

a) prawo uczestnictwa w rywalizacji sportowej we wszystkich kategoriach wiekowych mają
zawodnicy posiadający aktualną Licencję Polskiego Zawiązku Gimnastycznego oraz badania
lekarskie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
b) w zawodach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego (SSM – 2018): MMM, OOM, IMP
Juniorów i Młodzieżowców, zawodnik może startować i punktować wyłącznie w jednej kategorii
wiekowej, zgodnie z obowiązującym Regulaminem SSM 2018.
c) start w innej kategorii dozwolony jest poza konkursem.
d) w zawodach centralnych członkowie Kadr Narodowych mają obowiązek startu.
W przypadku choroby, kontuzji, itp. należy złożyć wyjaśnienie Trenerowi Kadry, Kom. Met.Szkol. oraz do wiadomości Zarządu Sekcji, pod groźbą usunięcia z Kadry.
e) zawodnik w jednym roku kalendarzowym może starować w różnych klasach sportowych ( uwaga
I pkt. b) w zawodach tej samej rangi, tzn. (I przykład: jeżeli zawodnik startował w OOM w klasie
II, to start na IMPJ w kl. I lub M będzie traktowany jako start poza konkursem,
II przykład: jeżeli zawodnik startował w DMP w kl. II, to start w kl. III lub innej będzie
traktowany jako start poza konkursem,
III przykład: zawodnik, który brał udział w „Małej Olimpiadzie”, może startować w DMP kl. III).
f) jeżeli w tym samym terminie i miejscu rozgrywane są zawody różnych klas, dopuszczalny jest
start tylko w jednej, wybranej klasie;
g) zdobyta klasa sportowa ważna jest do końca następnego roku kalendarzowego.
Klasę Mistrzowską i I można zdobywać tylko w zawodach centralnych PZG i zawodach
międzynarodowych posiadających status ID FIG.
h) Klasę II, III i młodzieżową można uzyskać w zawodach okręgowych lub klubowych (obsada
sędziowska-sędziowie posiadający aktualną Licencję sędziowską).
Zgłoszenie do zawodów

II.

a) Zgłoszenie do zawodów, zamówienia zakwaterowania i wyżywienia (do czasu wdrożenia
systemu zgłoszeń ON LINE) należy przesłać na adres organizatora w terminie minimum
21 dni przed zawodami (w formie listu, faksu, e-maila,) druki zgłoszeń znajdują się na
stronie internetowej PZG.
! W przypadku niewykorzystania zamówionych i nieodwołanych miejsc organizator może
obciążyć zamawiającego kosztami za 1 dobę.
III.

Organizator zawodów

Organizatorem zawodów centralnych jest Polski Związek Gimnastyczny wraz z Okręgowymi
Związkami Gimnastycznymi lub innymi organizacjami na terenie, których odbywają się zawody.
IV.

Termin i miejsce

Termin i miejsce określane są zgodnie z kalendarzem imprez GSM na dany rok kalendarzowy.
W wyjątkowych sytuacjach, możliwa jest zmiana miejsca lub terminu planowanej akcji.
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V.

Program zawodów na rok 2018:

Zawody centralne (mistrzowskie, MP, PP i OOM, MMM) w kategoriach: Młodzika, Juniora
młodszego, Młodzieżowca i Seniora rozgrywane są wg Regulaminów GSM oraz FIG w
Programach Klasyfikacyjnych obowiązujących w poszczególnych klasach sportowych na 2018 r.
Informacje o istotnych zmianach będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej PZG.

1. Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów, Młodzieżowców i Seniorów,
Cel zawodów:
a) wyłonienie Mistrzów Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych,
b) podstawa do sklasyfikowania zawodników,
c) popularyzacja gimnastyki sportowej,
d) powołanie Kadry Narodowej,
e) ocena pracy szkoleniowej.
Termin i miejsce: zgodnie z kalendarzem imprez GSM.
Program zawodów:
a) klasa M i Młodzieżowiec w/g FIG,
b) klasa I w/g FIG-Junior,
c) finały w/g Regulaminów FIG i PZG.
- klasa I - zawodnik ma prawo startu w trzech finałach.
- klasa Młodzieżowiec - zawodnik ma prawo startu w sześciu finałach;
- klasa M - zawodnik ma prawo startu w sześciu finałach.
Sposób wyłaniania zwycięzców:
a) Indywidualnymi Mistrzami Polski zostają zawodnicy, którzy uzyskali największą ilość punktów
w wieloboju oraz finałach na poszczególnych przyrządach.

2. Drużynowe Mistrzostwa Polski kl. III, II, I i M,
Cel zawodów:
a) wyłonienie najlepszych drużyn klubowych w poszczególnych klasach sportowych,
b) klasyfikacja zawodników,
c) powołanie Kadry Narodowej,
d) ocena pracy szkoleniowej.
Termin i miejsce: zgodnie z kalendarzem imprez GSM.
Program zawodów:
a)
b)
c)
d)
e)

wielobój drużynowy wg programów GSM-PZG i FIG
- kl. M - wielobój wg FIG,
- kl. I wielobój wg FIG-Junior.
- kl. II wielobój wg programu GSM.
- kl. III wielobój wg programu GSM.

Warunki uczestnictwa:
a) Aktualna Licencja i badania lekarskie,
b) kl. M – prawo startu mają zawodnicy od 16 lat.
- drużynę kl. M stanowi 4/3/2 zawodników.
c) kl. I – prawo startu mają zawodnicy od lat 14 do 17,
- drużynę kl. I stanowi 5/4/3 zawodników,
d) kl. II – prawo startu mają zawodnicy od 11 do 14 lat,
- drużynę kl. II stanowi 6/5/4 zawodników,
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e) kl. III – prawo startu mają zawodnicy od 9 do 11 lat,
- drużynę kl. III stanowi 6/5/4 zawodników,
f) zawodnik może startować tylko w jednej klasie,
g) zawodnik może startować indywidualnie, jako ostatni w zastępie.
Sposób wyłaniania zwycięzców:
Drużynowym Mistrzem Polski w kl. M zostaje drużyna, która uzyskała największą ilość
punktów licząc 2 najlepsze wyniki na każdym przyrządzie.
Drużynowym Mistrzem Polski w kl. I zostaje drużyna, który uzyskał największą ilość punktów
licząc 3 najlepsze wyniki na każdym przyrządzie.
Drużynowym Mistrzem Polski w kl. II zostaje drużyna, który uzyskał największą ilość punktów
licząc 4 najlepsze wyniki na każdym przyrządzie.
Drużynowym Mistrzem Polski w kl. III zostaje drużyna, który uzyskał największą ilość punktów
licząc 4 najlepsze wyniki na każdym przyrządzie.
Nagrody:
za miejsce 1-3 drużyny oraz ich trenerzy otrzymują puchary, medale i dyplomy,
za miejsce 4-8 drużyny oraz ich trenerzy otrzymują dyplomy,
dyplomy uczestnictwa otrzymuję każdy zawodnik /opcjonalnie/.
Opcjonalnie nagrody rzeczowe

3. PUCHAR POLSKI Seniorów i Juniorów (zawody Kontrolne Kadry).
-

Cel zawodów:
klasyfikacja zawodników,
sprawdzian opanowania układów,
ocena postępów zawodników,
podstawa do wytypowani zawodników do Kadry Narodowej i na zawody międzynarodowe.

Termin i miejsce poszczególnych edycji: zgodnie z kalendarzem imprez GSM.
Program zawodów:
a) wielobój wg regulaminu FIG i FIG-Junior .
- Klasyfikacja w wieloboju gimnastycznym.
Warunki uczestnictwa:
a) kryteria wiekowe
b) aktualna Licencja PZG i badania lekarskie
c) obowiązek startu zawodników Kadry Narodowej.
Sposób wyłaniania zwycięzców:
a) zwycięzcami poszczególnych edycji zostają zawodnicy, który w wieloboju uzyskali największą
ilość punktów.
Nagrody:
- za 1-3 miejsce zawodnicy otrzymują puchary i dyplomy,
- za 4-8 miejsce zawodnicy otrzymują dyplomy,
- opcjonalnie nagrody.
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Punktacja końcowa Pucharu Polski Seniorów i Juniorów:
Zwycięzcami Pucharu Polski zostają zawodnicy, którzy w poszczególnych edycjach
/niezależnie od ilości/ uzyskali w sumie największą ilość punktów wg poniższego klucza:
1 miejsce - 150 pkt.
2 miejsce - 125 pkt.
3 miejsce - 100 pkt.
4 miejsce - 70 pkt.
5 miejsce - 60 pkt.
6 miejsce - 50 pkt.
7 miejsce - 40 pkt.
8 miejsce - 30 pkt.

4. Puchar Polski Juniora młodszego w kl. III i II.
Cel zawodów:
a) wyłonienie zwycięzców Pucharu Polski Juniora młodszego w wieloboju kl. II i III.
b) kwalifikacja do startu w Finale OOM
c) podstawa do sklasyfikowania zawodników i powołania do Kadry Narodowej,
d) popularyzacja gimnastyki sportowej,
e) ocena pracy szkoleniowej.
Termin i miejsce: zgodnie z kalendarzem imprez GSM.
Program zawodów:
kl. III i II wg programu GSM – PZG i Organizatora.
Warunki uczestnictwa:
a) aktualna Licencja PZG i badania lekarskie
b) w kl. III prawo startu mają zawodnicy 9- 11 lat./*
c) w kl. II prawo startu mają zawodnicy 11-14 lat./*
*/ decyduje rok urodzenia/
d) do Finału OOM w kl. II kwalifikuje się 36–ciu najlepszych zawodników Pucharu Polski Juniora
młodszego w wieloboju (24-ch na koszt MSiT, a 12-tu na koszt klubów, okręgów, federacji)./*
e) do Finału OOM w kl. III kwalifikuje się 48 zawodników wyłonionych z eliminacji wg punktacji
wielobojowej w klasie III (32-ch chłopców na koszt MSiT a 16-tu chłopców na koszt klubów,
okręgów, federacji). /*
/* zgodnie z Regulaminem SSM 2018
5. Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w kl. III i II
Cel zawodów:
a) wyłonienie Mistrzów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży /Mistrzów Polski Juniora mł./,
b) podstawa do sklasyfikowania zawodników,
c) popularyzacja gimnastyki sportowej,
d) powołanie Kadry Narodowej ,
e) ocena pracy szkoleniowej.
Termin i miejsce: zgodnie z kalendarzem imprez GSM i wytycznymi MSiT.
Program zawodów:
W kl. III i II wielobój i finały na poszczególnych przyrządach wg Regulaminu SSM i GSM-PZG.
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Warunki uczestnictwa:
a) w kl. III prawo startu mają zawodnicy 9-11 lat, /*
b) - 48 zawodników wyłonionych z eliminacji wg punktacji wielobojowej (32 – ch finansowanych
ze środków MSiT i 16-tu na koszt klubów, okręgów, federacji).
c) w kl. II prawo startu mają zawodnicy 11-14 lat,/*
d) 36-ciu zawodników wyłonionych z eliminacji wg punktacji wielobojowej (24 – ch
finansowanych ze środków MSiT i 12-tu na koszt klubów, okręgów, federacji).
e) w finałach na poszczególnych przyrządach, prawo startu ma 8-miu najlepszych zawodników
wyłonionych z wieloboju,
f) zawodnik ma prawo startu maksymalnie w 2 finałach.
/* decyduje rok urodzenia/
Sposób wyłaniania zwycięzców:
a) Zwycięzcami Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży zostają zawodnicy, którzy uzyskali
największą ilość punktów w wieloboju oraz na poszczególnych przyrządach w kl. III i II,
Nagrody: Organizator OOM
Punktacja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży wg Regulaminu Systemu Sportu Młodzieżowego
(SSM-2018).

1. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (MMM)
kl. młodzieżowa, kl. młodzieżowa „pierwszy krok gimnastyczny” (w czterech strefach)
Cel zawodów:
a) wyłonienie Mistrzów w MMM w klasie młodzieżowej,
b) Uzyskanie kwalifikacji do startu w „Małej Olimpiadzie”,
c) przegląd zawodników w kategorii młodzika,
d) popularyzacja gimnastyki sportowej,
e) ocena pracy szkoleniowej,
f) aktywizacja UKS w gimnastyce sportowej.
Termin i miejsce: ustalane w obrębie stref w uzgodnieniu z PZG.
a) - Strefa A
b) - Strefa B
c) - Strefa C
d) - Strefa D
Organizator zawodów:

-ZPM, POM;
-MAZ, KPM;
-MŁP, ŁDZ;
-OPO, ŚL, DŚL.

a) Wojewódzkie Interdyscyplinarne Stowarzyszenia Sportowe (WISS), OZG, Kluby,
b) koszty organizacji zawodów pokrywają WISS-y, OZG, Kluby,
c) koszty uczestnictwa w MMM pokrywają kluby.
Program zawodów:
a) zgodnie z komunikatem bezpośredniego organizatora w porozumieniu z PZG
b) w obowiązującym programie kl. młodzieżowej w wieloboju i finałach na poszczególnych
przyrządach wg obowiązującego Programu Klasyfikacyjnego GSM-PZG,
c) zawody „Pierwszy krok gimnastyczny” w wieloboju wg regulaminu GSM.
Warunki uczestnictwa:
a) aktualna Licencja PZG i badania lekarskie,
b) kl. mł. – prawo startu mają zawodnicy 6- 9 lat,
c) w finałach - prawo startu 8 najlepszych zawodników wyłonionych na podstawie wieloboju,
d) zawodnik ma prawo startu w 2 finałach.
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Sposób wyłaniania zwycięzców:
a) Międzywojewódzkim Mistrzem Młodzików zostaje zawodnik, który uzyska największą ilość
punktów w wieloboju,
b) Międzywojewódzkim Mistrzem Młodzików na przyrządzie zostaje zawodnik, który uzyska
największą notę w ćwiczeniach finałowych na danym przyrządzie,
Nagrody:
a) - za 1-3 miejsce zawodnicy otrzymują medale i dyplomy,
b) - za 4-8 miejsce zawodnicy otrzymują dyplomy,
c) - zawodnicy otrzymują dyplomy /certyfikaty/ uczestnictwa,
d) - w miarę możliwości organizacyjnych - symboliczne upominki.

2. Mała Olimpiada – kl. Młodzieżowa ( Finał Stref )
Cel zawodów:
a) Wyłonienie Ogólnopolskich Mistrzów MMM w kl. Młodzieżowej,
b) Podstawa do sklasyfikowania zawodników,
c) Ocena pracy szkoleniowej,
d) Popularyzacja gimnastyki sportowej,
e) Aktywizacja UKS w gimnastyce sportowej.
Termin i miejsce zawodów: zgodnie z kalendarzem imprez GSM.
Program zawodów:
a) Program kl. Młodzieżowej - wielobój oraz finały na poszczególnych przyrządach wg
regulaminu GSM.
b) W zawodach startuje 12-tu najlepszych zawodników z każdej strefy – łącznie 48.
Warunki uczestnictwa:
a) aktualna Licencja PZG i badania lekarskie,
b) prawo startu mają zawodnicy – kl. Młodzieżowa 6-9 lat /po 12-tu z każdej Strefy/;
c) w finałach na przyrządach prawo startu ma 8 najlepszych z kwalifikacji w wieloboju;
d) zawodnik ma prawo startu maksymalnie w 2-ch finałach;
e) przy wyborze finalistów decyduje miejsce zajęte na przyrządzie. W przypadku gdy zawodnik
zajmie więcej niż dwa takie same miejsca o wyborze przyrządu decyduje trener.
f) koszty uczestnictwa pokrywają kluby.
Sposób wyłaniania zwycięzców:
a) Międzywojewódzkim Mistrzem Młodzików zostaje zawodnik, który uzyskał największą
ilość punktów w wieloboju.
b) Międzywojewódzkim Mistrzem Młodzików na przyrządzie zostaje zawodnik, który uzyskał
najwyższą notę w ćwiczeniach finałowych na danym przyrządzie.
Nagrody:
a) Za miejsca 1- 3 w wieloboju i finałach na przyrządach zawodnicy otrzymują medale i
dyplomy,
b) Za miejsca 4- 8 dyplomy.
c) Wszyscy zawodnicy otrzymują dyplomy /certyfikaty/ uczestnictwa,
d) w miarę możliwości organizacyjnych - symboliczne upominki.
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UWAGI REGULAMINOWE:
! W powyższym Regulaminie oraz Kalendarzu Imprez GSM mogą być umieszczane
inne akcje po uprzednim zgłoszeniu i akceptacji Zarządu Sekcji GSM.

Podział na kategorie wiekowe:
Klasa młodzieżowa PZG………………………. 6 - 9 lat (młodzik)
Klasa III PZG………………………………… 9 – 11 lat (junior młodszy)
Klasa II PZG…………………………………. 11 - 14 lat (junior młodszy)
Klasa I PZG………………………………… 14 – 17 lat (junior)
Klasa M PZG…………………………………. 17 – 21 lat (młodzieżowiec)
Klasa M PZG………………………………… 22 i więcej (senior).
Organizator zawodów
Organizatorem Zawodów Centralnych jest PZG wspólnie z Okręgowymi Związkami
Gimnastycznymi, Klubami lub innymi współorganizatorami (w porozumieniu z PZG).
Nagrody
a. W zawodach Pucharu Polski 8-miu zawodników otrzymuje dyplomy /opcjonalnie medale
i puchary/.
b. W IMP za 3 pierwsze miejsca zawodnicy otrzymują medale i dyplomy (za wielobój i
finały). Za miejsca 4-8 zawodnicy otrzymują dyplomy.
c. Medale i dyplomy winny określać: rok, rodzaj zawodów.
d. Organizator winien dołożyć starań, aby zagwarantować również nagrody rzeczowe.
Sprawozdawczość
Organizator zobowiązany jest w 30 min. po zakończeniu zawodów dostarczyć uczestnikom,
Komisji Szkoleniowej i innym wymagającym tego instytucjom państwowym i samorządowym oraz
mediom komunikatu z kompletem wyników.
Sprawozdanie wraz z komunikatem końcowym, wymaganą dokumentacją i rozliczeniem akcji,
Organizator i Sędzia Główny zobowiązany jest przesłać do PZG do 7-miu dni po jej zakończeniu.
Zasady finansowania
a. Koszty organizacji zawodów dofinansowuje PZG i organizator.
b. Koszty uczestnictwa pokrywają zainteresowane kluby.
c. Opłata startowa ustalana jest corocznie przez Zarząd PZG.
Obowiązki organizatora zawodów
a. Organizator zawodów ma obowiązek podać do wiadomości Polskiego Związku Gimnastycznego
(kontakt@pzg.pl) i zainteresowanych uczestników komunikat organizacyjny nr 1 na 30 dni
przed zawodami oraz /min. 7 dni przed zawodami/ komunikat nr 2 informujący o planowanym
programie zawodów. (w formie listownej, faksu lub e-mail).
b. Zobowiązuje się organizatora do programowania zawodów uwzględniając możliwości dojazdu
ekip i sędziów, mając na uwadze ewentualne oszczędności uczestników i organizatora.
c. Organizator ma prawo do zmian w programie zawodów, ale jest zobowiązany, aby w miarę
możliwości zawody odbywały się zgodnie z wcześniej podanym komunikatem.
d. Na czas trwania zawodów organizator zabezpiecza opiekę medyczną i techniczną zawodów.
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UWAGI OGÓLNE!
- We wszystkich zawodach indywidualnych i drużynowych obowiązuje losowanie kolejności startu
! WYJĄTEK - oprócz Finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
- We wszystkich zawodach i kategoriach wiekowych obowiązuje brak poprawek.
- W kl. młodzieżowej, III i II drużyny składają się z 6 zawodników (minimum 4), wg zasady (6/5/4).
- W kl. I drużyny składają się z 5 zawodników (minimum 3), wg zasady (5/4/3).
- W kl. Mistrzowskiej drużyna składa się z 4 zawodników (minimum 2), wg zasady (4/3/2).

Sposób składania i rozpatrywania protestów:
- Składający protest winien wpłacić kaucję (300 zł);
- Protest rozpatrywany jest przez:
a) Arbitra konkurencji,
b) Sędziego Głównego zawodów,
c) Przedstawiciela PZG (Członek Zarządu Sekcji);
- W przypadku uznania protestu kaucja zostaje zwrócona;
- W przypadku niezasadności protestu, wpłacona kaucja wpływa na rzecz Sekcji GSM-PZG.

Minima klasyfikacyjne
klasa młodzieżowa
- 52,0 pkt. w wieloboju
klasa III
- 78,0 pkt. w wieloboju
klasa II
- 72,0 pkt. w wieloboju
klasa I
- 68,0 pkt. w wieloboju (lub 12. 0 pkt. na przyrządzie).
klasa Mistrzowska
- 68,0 pkt. w wieloboju ( lub 12,0 pkt. na przyrządzie).
klasa Mistrzowska Międzynarodowa – Regulamin PZG
Klasę MM, M i I zawodnik może uzyskać w zawodach centralnych organizowanych przez PZG (IMP,
DMP, Pucharach Polski Zawodach Klasyfikacyjnych) oraz Zawodach Międzynarodowych
posiadających certyfikat ID UEG lub FIG.
Klasę II, III i młodzieżową można uzyskać w zawodach okręgowych.
Zarząd Sekcji GSM zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek do
obowiązujących Regulaminów Sekcji GSM.
Wszelkie zmiany Regulaminów Sekcji GSM, Programów klasyfikacyjnych, komunikatów, itp.,
oraz inne istotne informacje, będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej PZG.
www.pzg.pl
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