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REGULAMIN MIĘDZYWOJEWÓDZKICH
MISTRZOSTW MŁODZIKÓW 2019
w Skokach na Trampolinie i na Ścieżce

1. Organizator:
(stowarzyszenia).

Organizatorem

zawodów

są

okręgowe

lub

wojewódzkie

związki

2. Miejsce i termin zawodów: zgodnie z Kalendarzem WFS.
3. Cel i zadania zawodów:
 Popularyzacja i rozwój dyscypliny;
 Pobudzenie aktywności sportowej dzieci i młodzieży;
 Umożliwienie rywalizacji sportowej zawodników, klubów, UKS-ów.
4. Strefy:
A – WLP, KPM, POM, WM
(woj. wielkopolskie, kujawsko-pomorskie,
warmińsko-mazurskie)
B – LBU, ZPM,
(woj. lubuskie, zachodnio-pomorskie,)
C – DŚL, OPO
(woj. dolnośląskie, opolskie)
D – ŚL, ŚWI, ŁDZ
(woj. śląskie, świętokrzyskie, łódzkie)
E – PKR, MŁP,
(woj. podkarpackie, małopolskie,)
F – MAZ, LUB, PDL
(woj. mazowieckie, lubelskie, podlaskie)

pomorskie,

5. Program i porządek przeprowadzenia zawodów.
5.1. Zawody rozegrane będą zgodnie z Programem Klasyfikacyjnym Związku dla Klasy
III i Młodzik.
5.1.1.Dziewczęta: Skoki na Ścieżce, Skoki na Trampolinie (indywidualne,
synchrony); skoki na MDT;
5.1.2.Chłopcy: Skoki na Ścieżce, Skoki na Trampolinie (indywidualne,
synchrony); skoki na MDT.
5.2. Startować mogą zawodnicy:
5.2.1.w Skokach na Trampolinie i Skokach na Ścieżce w kl. III startować
zawodnicy i zawodniczki do lat 12, w klasie Młodzik do 10 lat.
5.2.2.Minimalny wiek zawodnika w skokach na trampolinie i na ścieżce
- w klasie Młodzik wynosi 7 lat,
- w klasie III wynosi 8 lat;
5.3. Zawodnicy startujący w Klasie III w:
5.3.1.W konkurencjach indywidualnych i skokach synchronicznych (Skoki na
Trampolinie) otrzymują 4 pkt. premii za każdy wykonany układ;
5.3.2.Skoki na ścieżce klasy Młodzików, wykonują dwa układy.
Uwaga
Skoki można rozgrywać również na ścieżce” pneumatycznej” minimum
12 metrów długości
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6. Warunki uczestnictwa.
6.1. W zawodach nie mają prawa startu zawodnicy, którzy w danym roku kalendarzowym
startowali w MPJ Mł., OOM.
6.1.1 W zawodach uczestniczą kluby posiadające licencję wydaną przez Polski
Związek Gimnastyczny.
6.1.2.W przypadku braku licencji klubowej – punkty naliczane będą dla gminy.
6.2. Zawodnicy muszą posiadać aktualną licencję wydaną przez Polski Związek
Gimnastyczny.
7. Punktacja – Ocena wyników.
7.1. Kolejność miejsc w poszczególnych konkurencjach (łącznie dla klasy III
i Młodzieżowej) – ustala się na podstawie sumy zdobytych punktów za wykonane
ćwiczenia.
7.2. Do punktacji drużynowej klubów naliczane będą punkty, za zajęte przez
zawodników miejsca, wg tabeli:
Miejsce
Pkt.

1
3

2
2

3-6
1

9

Uwaga
Komunikat z 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.
Komunikat z zawodów należy przesłać na adres Polskiej Federacji Sportu
Młodzieżowego w ciągu 14 dni po zawodach.
8. Nagrody – ustala organizator, wg możliwości finansowych.
Wszystkie komunikaty zawodów, ewentualne zmiany i interpretacje zapisów oraz ogłoszenia
Komisji będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej PZG. www.pzg.pl

Zarząd Sekcji Trampoliny PZG

PZG – MMM 2019

Strona 2

