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REGULAMIN PUCHARU POLSKI
W TRAMPOLINIE 2019
1. Termin i miejsce zawodów: zgodnie z Kalendarzem Imprez PZG.
2. Cel zawodów:
 wyłonienie zwycięzców.
 klasyfikacja zawodników;
 podstawa do powołania zawodników do Kadry Seniorów i Juniorów,
 propagowanie dyscypliny.
3. Program zawodów: zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z programem FIG
i PZG dla wszystkich konkurencji dla poszczególnych klas sportowych (kategorii
wiekowych):
TRAMPOLINA + SKOKI
kl. III
8 - 12 lat
kl. II

9 - 14 lat

kl. I

od 15- 18 lat

kl. M

17 lat i starsi

układ obowiązkowy + układ dowolny
Program kl. III
układ obowiązkowy + układ dowolny
Program kl. II
układ obowiązkowy + układ dowolny
Program kl. I
układ obowiązkowy + układ dowolny
Program senior

4. System zawodów:
4.1. Zawody rozegrane zostaną w dwóch edycjach; PP Nr 1,2 - jako oddzielne ZAWODY z
punktacją indywidualną.
4.2. Kolejność startu każdorazowo będzie losowana.
4.3. Liczba zgłoszonych do zawodów zawodników jest nieograniczona.
4.4. Liczba startujących zawodników we Finale jest zgodna z Regulaminem Ramowym
Trampoliny. Kolejność startu jest odwrotna do zajętych miejsc w Eliminacjach.
4.5. Zawody rozgrywane są systemem eliminacje + finał.
4.6. W konkurencji Skoków na Trampolinie zawody Finałowe w obu edycjach rozgrywane
są od 0 (Zera).
4.7. W Skokach na Trampolinie - w klasie II i III są dwie komisje sędziowskie. Każda
komisja składa się z 4 sędziów punktowych, sędziego trudności i arbitra. W
przypadku niepełnego składu komisji sędziowskiej, Zarząd Sekcji Trampoliny ma
prawo zmienić formułę obliczania wyniku pomniejszając liczbę sędziów w komisji”.
5. Warunki uczestnictwa:
5.1. Ilość zawodników w poszczególnych klasach i konkurencjach z jednego klubu jest
nieograniczona.
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Uwaga!! W programie zawodów – w tym roku po raz pierwszy rozegrana zostanie
konkurencja DMT
Warunki uczestnictwa:
Prawo startu mają zawodnicy / zawodniczki posiadający aktualną licencję PZG
i aktualne badania lekarskie.
DMT:
Kategorie wiekowe:
 7 – 10 lat klasa Młodzieżowa;
 8 – 12 lat klasa III;
 9 – 14 lat klasa II.
Program zawodów:
 Klasa Młodzieżowa wykonuje 2 układy: obowiązkowy + dowolny (Program PZG);
 Klasa III wykonuje 2 układy: obowiązkowy + dowolny (Program PZG);
 Klasa II wykonuje 2 układy: obowiązkowy + dowolny (Program PZG);
Suma obu układów stanowi końcowy wynik zawodów. W konkurencji tej nie będzie
rozgrywany finał.
We wszystkich kategoriach wiekowych klasyfikacja będzie prowadzona oddzielnie dla
dziewcząt i chłopców.
6. Nagrody:
6.1. W PP Nr. 1 i 2 Zwycięzca w Kl. Mistrzowskiej otrzymuje puchar, a zdobywcy 2 i 3
miejsca otrzymują medale.
6.2. We wszystkich pozostałych klasach (w PP 1 i 2) za miejsca 1 – 3 medale.
6.3. Dekoracja zawodników odbywa się zgodnie z programem zawodów.

ZASADY KWALIFIKACJI DO FINAŁU OOM W
INFDYWIDUALNYCH SKOKACH NA TRAMPOLINIE
1. Do zawodów Finałowych OOM kwalifikują się zawodniczki i zawodnicy na zawodach:


Puchar Polski 1 / Kwalifikacja A



Puchar Polski 2 / Kwalifikacja B

2. Z Kwalifikacji A awansują:


w Kl. II zawodnicy i zawodniczki, którzy zajęli miejsca 1- 10 K i M



w Kl. III zawodnicy i zawodniczki, którzy zajęli miejsca 1- 10 K i M

 Z Kwalifikacji B awansują:


w Kl. II zawodnicy i zawodniczki, którzy zajęli miejsca 1- 10 K i M
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UWAGA: Liczba zawodników startujących w zawodach kwalifikacyjnych jest nieograniczona,
ale zawodnicy:
 zawodnicy zakwalifikowani z zawodów „Młode Talenty” są pomijani w kwalifikacji A
 zawodnicy zakwalifikowani z zawodów „Młode Talenty” i kwalifikacji A, są pomijani
w kwalifikacji B.
4. Podstawą kwalifikacji jest oficjalny komunikat zawodów, podpisany przez Sędziego
Głównego i przesłany do PZG w terminie do 7 dni (w formie pisemnej i
elektronicznej) po zakończeniu zawodów.
5. Zarząd Sekcji Trampoliny ma prawo, w przypadku zwalniających się miejsc (przypadki
losowe), uzupełnić skład o zawodników, którzy zajęli kolejne miejsca i uzyskali
najwyższe wyniki końcowe, biorąc pod uwagę obie kwalifikacje A i B.
6. PZG ogłosi, na minimum cztery tygodnie przed zawodami Finałowymi, oficjalną listę
uprawnionych do startu oraz tzw. zawodników rezerwowych.
Łączna liczba startujących zawodników w Finale OOM wynosi 80 zawodniczek i
zawodników.

Zarząd Sekcji Trampoliny PZG
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