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REGULAMIN MIĘDZYWOJEWÓDZKICH
MISTRZOSTW MŁODZIKÓW
w Akrobatyce Sportowej
1. Organizator: Organizatorem zawodów są okręgowe lub wojewódzkie związki
(stowarzyszenia).
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. Wykaz stref:
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. Warunki uczestnictwa:
Zawody rozegrane będą zgodnie z Programem Klasyfikacyjnym PZG dla klasy III
i Młodzik we wszystkich konkurencjach: dwójki i trójki dziewcząt oraz dwójki i czwórki
chłopców oraz dwójki mieszane.
W akrobatyce sportowej w kl. III startować mogą zawodnicy i zawodniczki do 13 lat,
a w klasie młodzik do 11 lat. Minimalny wiek zawodnika w akrobatyce (ćwiczenia
zespołowe) – 7 lat (w obu klasach).
Zawodnicy startujący w klasie III w konkurencjach zespołowych wykonują jeden układ
eliminacyjny do muzyki, a klasa młodzik jeden układy bez muzyki wg programu
klasyfikacyjnego PZG.
W zawodach nie mają prawa startu zawodnicy, którzy w danym roku kalendarzowym
startowali w MPJMł., OOM, MPJ.
Każdy zawodnik:
 musi być zarejestrowany w PZ Gimnastycznym (posiadać aktualną licencję zawodniczą);
 legitymować się dowodem tożsamości (dowód osobisty, paszport lub legitymacja
szkolna) oraz
 posiadać książeczkę sportowo-lekarską z aktualnym badaniem lekarskim i aktualną
licencję PZG;
W zawodach uczestniczą kluby posiadające licencję wydaną przez Polski Związek
Gimnastyczny.
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6. Zgłoszenia –
Zgłoszenia
do zawodów
należy
nadsyłać
w
terminie
określonym
w Komunikacie Organizacyjnym Nr 1 dla danej imprezy.
Opisy układów generowane komputerowo należy przesłać w terminie zgodnie
z komunikatem zawodów.
7. Sposób przeprowadzania zawodów –
Zgodnie z Regulaminem Imprez PZG na dany rok.
Punktacja dla klasy III i młodzik jest wspólna.
W systemie zawodów rozgrywany jest wąski finał w każdej konkurencji
(tylko w przypadku gdy liczba dwójek / zespołów startujących w programie klasy III jest
wyższa niż 12), do którego kwalifikuje się:
- 6 zespołów ( startujących w programie klasy III).
Finał to suma punktów za układ eliminacyjny i finałowy.
8. Sposób łamania remisów –
W kwalifikacjach do Finału:
1. Wyższa suma ocen za wykonanie z układów statycznego i dynamicznego.
2. Jeżeli remis pozostaje, o kolejności startu w finale decyduje losowanie.
Łamanie remisu w Finale:
1. Przeważa wyższa ocena za wykonanie (E) układu statycznego/dynamicznego
(finałowego).
2. Wyższa suma ocen wykonania (E) i artystyczności (A) układu
statycznego/dynamicznego (finałowego). Jeżeli wynik jest równy remis zostaje
utrzymany.
9. Punktacja Kolejność miejsc w poszczególnych konkurencjach (łącznie dla klasy III
i młodzik) – ustala się na podstawie sumy zdobytych punktów za wykonane ćwiczenia.
Do punktacji drużynowej klubów naliczane będą punkty za zajęte przez zawodników
miejsca, wg tabeli:
Miejsce
1
2
3-6
PKT
3
2
1
9

10. Nagrody – ustala organizator, wg możliwości finansowych.
Uwagi:
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 i na adres PZG w ciągu 7 dni po zakończeniu zawodów.
Wszystkie komunikaty zawodów, ewentualne zmiany i interpretacje zapisów oraz ogłoszenia
Komisji będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej PZG. www.pzg.pl
Zarząd Sekcji
Akrobatyki Sportowej PZG
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