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WYJAŚNIENIA:
1. Zawodnicy Kadry Polski podczas turniejów międzynarodowych w kraju i za
granicą mogą występować w kostiumach oznakowanych flagą Polski tylko jeśli
występują na tych zawodach jako reprezentacja kraju.
2. Podczas Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych, Juniorów i Seniorów wszelkie
oznakowania państwowe na kostiumach są zabronione. Zaleca się zaklejenie
„flagi” czy „orzełków” plastrem lub taśmą.
3. Na zakończenie każdych zawodów sędziowie trudności będą mieli obowiązek
udzielenia informacji trenerom zespołów na temat przyznawanych kar i
nieprawidłowości w opisach układów oraz wydać je trenerom po wszystkich
startach.
4. Po każdych zawodach odbywać się będzie obowiązkowe spotkanie trenera
koordynatora i Superior Jury z trenerami zespołów kadrowych. Na spotkaniu tym
będą omawiane starty zespołów kadrowych przez trenera koordynatora jak i
przedstawicieli Superior Jury. Po spotkaniu trenerzy będą mogli odebrać opisy
układów swoich zespołów.
5. Mierzenie zawodników będzie przeprowadzone podczas każdych zawodów
w kategoriach 11-16, 12-18, 13-19 oraz senior. Mierzenia dokonuje komisja
wyznaczona przez organizatora za pomocą dalmierza przekazanego przez PZG.
6. W ramach Turniejów Wielkiej Piątki dopuszcza się start zespołów w kategorii
wyższej z obniżonym wiekiem, tzn.
• Zespół mający wiek – dolna granica 10 lat może stratować w kategorii
11-16, z prawem startu w MPJMł. w klasie II;
• Zespół mający wiek – dolna granica 11 lat może startować w kategorii
12-18 z prawem startu w MPJMł w kat 11-16
• Zespół mający wiek – dolna granica 12 lat może startować w kategorii
13-19, z prawem startu w MPJ;
• Zespół mający wiek – dolna granica 14 lat może startować w kategorii
senior z prawem startu w 13-19;

• Różnica wieku w w/ w zespołach nie może przekraczać 6 lat ( za wyjątkiem
kat senior)
Sytuacja taka nie dotyczy kategorii youth.

DRUŻYNÓWKA:
W nowowprowadzonej rywalizacji drużynowej stosuje się zasady:
- drużyna musi składać się z trzech zespołów w tym minimum z dwóch konkurencji. ( np: dwie
trójki kobiet i jedna dwójka kobiet)
- drużyna musi składać się z zawodników jednego klubu bez możliwości tworzenia zespołów
łączonych
- klub ma prawo zgłaszać dowolną ilość drużyn
- drużyny muszą być zgłaszane imiennie przez rozpoczęciem zawodów ( zmiany w drużynach w
trakcie zawodów mogą być tylko spowodowane kontuzją)
- w komunikacie z zawodów pojawi się klasyfikacja konkurencji drużynowej
- zgodnie z zasadami współzawodnictwa dzieci i młodzieży każdy zawodnik może punktować
tylko w dwóch konkurencjach w związku z tym typując zawodników do drużynówki trenerzy
określają ,że zespoły zgłoszone do drużynówki punktują w swojej kategorii i drużynówce.

