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6. Sposób przeprowadzania zawodów –
Zgodnie z Regulaminem Imprez PZG na dany rok.
W kategorii wiekowej 11-16 obowiązuje regulamin FIG.
W grupie wiekowej 12-18 i 13-19 obowiązuje ograniczenie trudności układów – patrz
Age Group Rules FIG 2017-2021.
W grupie wiekowej 13-19 do końcowego wyniku zespołu/dwójki należy dodać 1,0 punkt
w każdym z układów – statycznym, dynamicznym, kombinowanym.
Zwycięzcy w poszczególnych konkurencjach grupy wiekowej 12-18 i 13-19 lat liczonej
łącznie zdobywają tytuł Mistrza Polski Juniora na dany rok.
7. 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.
8. Punktacja:
W punktacji klubów (finał w zespołach) punkty będą przyznawane wg tabeli
(do punktacji nie zalicza się wyników uzyskanych przez kategorię wiekową 11-16 lat).
GW 13-19 i GW 12-18 łącznie:
Miejsce
1
2
3
PKT
15
12
10

4
9

5
6

6
4

7
2

8
1

59

Do punktacji drużynowej nie punktuje zespół sklasyfikowany na ostatnim miejscu w danej
konkurencji.
Uwagi:
We wszystkich konkurencjach w kategorii wiekowej 11-16 i grupie wiekowej 13-19 i 12-18
liczonej łącznie, finał to SUMA PUNKTÓW ZA UKŁADY ELIMINACYJNE ORAZ
FINAŁOWY.
9. Nagrody.





Za miejsca 1-3 Indywidualnie w finale
Za miejsca 1-6/8 Indywidualnie w finale
Za miejsce 1-3 w punktacji klubowej
Za miejsca 1-8 w punktacji klubowej

- medale;
- dyplomy;
- puchary;
- dyplomy;

Realizacja innych nagród, w zależności od posiadanych przez organizatora środków.
W dekoracji uczestniczą zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1-3. Pozostałe dyplomy – do odebrania
w sekretariacie zawodów.
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10. Końcowy komunikat zawodów musi 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.
11. Komunikat z zawodów należy przesłać na adres Polskiej Federacji Sportu
Młodzieżowego w ciągu 14 dni po zawodach oraz w ciągu 7 dni do Biura PZG.

Wszystkie komunikaty zawodów, ewentualne zmiany i interpretacje zapisów oraz ogłoszenia
Komisji będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej PZG. www.pzg.pl
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