Warszawa, dnia 14 września 2020 r.

KOMUNIKAT NR 5/2020

Szanowni Państwo
Prezesi okręgowych związków, klubów sportowych oraz Trenerzy

Mając nadzieję na rozpoczęcie realizacji zaplanowanych na drugie półrocze wydarzeń
sportowych, proszę o zwrócenie uwagi i dokładne przeanalizowanie obowiązujących od tego
roku „Tabeli Kategorii Wiekowych” oraz tegorocznych szczegółowych regulaminów
zawodów. Dotyczy to w szczególności zawodów objętych Systemem Sportu Młodzieżowego.
1. Zaplanowane na październik: 16-17 w Zielonej Górze oraz 23-24 w Poznaniu Puchary
Polski Juniora Młodszego są jednocześnie dla Indywidualnych Skoków na Trampolinie
Kwalifikacjami A i B do Finału OOM, który zgodnie z naszym kalendarzem rozegrany
będzie 05-06 listopada w Białej Podlaskiej.
Zgodnie z Tabelą Kategorii Wiekowych, w programie kl. III startować mogą zawodnicy
w wieku 11-12 lat.
Jeżeli rozważany jest start zawodnika młodszego – w wieku 10 lat, koniecznym jest skierowanie przez klub – pisemnego wniosku z uzasadnieniem, do Zarządu Sekcji
Trampoliny PZG z prośbą o wyrażenie zgody na start w tych zawodach. Wniosek, o
którym mowa winien być złożony przed oficjalnym zgłoszeniem zawodnika do startu.
Uwaga: Jeżeli zawodnik młodszy (10 lat) startujący w eliminacjach nie zakwalifikuje
się do finałów OOM, może wystartować w MPJmł. (po pisemnym wniosku), w
programie tej samej klasy sportowej (kl. III), w konkurencji skoków synchronicznych
lub drużynowych.
2. W „Regulaminie Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików 2020 w Skokach na
Trampolinie, na Ścieżce i DMT” wykreślono wszystkie zapisy dot. kl. III. Oznacza to, że
zawody MMM, we wszystkich konkurencjach, rozgrywane będą tylko w kategorii
Młodzika i zgodnie z Programami Klasyfikacyjnymi PZG.
Proszę o zwrócenie uwagi, że w tej kategorii możliwe jest wystawienie zawodników w
dwóch programach klasyfikacyjnych „Pierwszy Krok” 7-8 lat lub „Kl. Młodzieżowa” 710 lat. Zawodnicy obu programów klasyfikowani są łącznie. Określają to zapisy
szczegółowego regulaminu zawodów. Konkurencja skoków na DMT nie jest liczona do
SSM.
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3. Zawody PPJmł. dotyczą konkurencji: indywidualne skoki na trampolinie (jednocześnie
jako kwalifikacja do Finału OOM) oraz skoki na ścieżce i na DMT. Konkurencje
Skoków na Ścieżce i DMT rozegrane będą zgodnie z zapisami „Regulaminu Mistrzostw
Polski Juniora Młodszego”. Celem uporządkowania i ujednolicenia systemu punktacji
klubowej w ramach PPJmł. stosuje się tabele punktowe SSM.
4. Opublikowane tabele punktowe poszczególnych zawodów są wyciągiem z
Regulaminu SSM – Część C.
Szanowni Trenerzy
Bardzo Was proszę o zwrócenie uwagi na ważność rozwoju naszej nowej konkurencji
DMT i dalej udziału Waszych zawodników w obu startach na PPJmł. Jest to doskonałe
przygotowanie do startu w zawodach Mistrzostwa Polski Juniora Młodszego, które zgodnie z
zapowiedzią Instytutu Sportu, ujęte w zapisie regulaminu SSM (patrz zestawienie zbiorcze
tabel punktowych SSM) będą kluczowym startem do podjęcia przez Instytut decyzji o
włączeniu lub nie tej konkurencji do systemu współzawodnictwa od 2021 roku. Czy tak się
stanie zależy tylko od nas od naszej aktywności i determinacji.

Ze sportowym pozdrowieniem
Zarząd Sekcji Trampoliny PZG
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