REGULAMIN
Klubowego Pucharu Polski 2018
Pływania w Płetwach
Polskiego Związku Płetwonurkowania
I. Cel:
1. Celem Klubowego Pucharu Polski w pływaniu w płetwach (zwanym
dalej KPP) jest:
 wyłonienie najlepszego klubu, oraz najlepszych zawodników w
poszczególnych kategoriach wiekowych w KPP w sezonie,
 promocja pływania w płetwach oraz PZPn w kraju.
II. Organizator:
1. Organizatorem KPP jako cyklu rozgrywek jest PZPn.
2. Poszczególne edycje KPP organizują kluby wytypowane przez PZPn
na podstawie wniosku - zgłoszenia do PZPn.
III. Zasady uczestnictwa:
1. Prawo uczestnictwa w KPP mają wyłącznie kluby z ważną licencją
sportową PZPn.
2. Zawodnicy dopuszczeni są do zawodów KPP jedynie na podstawie
ważnej licencji oraz ważnych badań lekarskich (ważność 6 miesięcy
- potwierdzonych przez lekarza sportowego).
3. Prawo startu w konkurencjach podwodnych z aparatem powietrznym
mają wyłącznie zawodnicy posiadający licencję B lub C.
4. Każda drużyna może się składać z dowolnej ilości zawodników w
każdej konkurencji.
5. Aby mogła zostać rozegrana konkurencja, musi stanąć na starcie
minimum 4 zawodników, niezależnie od grupy wiekowej. W takim
przypadku przyznaje się medale OPEN, a punkty przyznaje się
zgodnie z grupą wiekową.

6. Grupy wiekowe A, B i C startują razem według listy startowej
stworzonej na podstawie czasów zgłoszeń. Natomiast grupa wiekowa
D i E startują osobno, każda w swojej kategorii wiekowej.
7. W konkurencjach (szczególnie 800 i 1500 pp) dopuszczalne jest
łączenie grup wiekowych oraz start wspólny kobiet i mężczyzn. Po
rozegraniu konkurencji następuje odpowiedni rozdział punktów na
poszczególne kategorie wiekowe.
8. Organizator ma prawo ustalić limity czasowe na dystansach 800 i
1500 pp.
9. W sztafetach mogą startować wyłącznie zawodnicy i zawodniczki
danego klubu.
 Sztafety „Open” kobiet i mężczyzn są sztafetami, w których mogą
brać udział zawodnicy dowolnej grupy wiekowej.
 Sztafety „Junior” dziewcząt i chłopców składają się z 2 zawodników
grupy wiekowej E i 2 zawodników grupy wiekowej D.
 Sztafety „Mikst Open” są sztafetami, w których startuje 2
zawodników i 2 zawodniczki z dowolnej grupy wiekowej.
 Sztafety „Mikst Junior” są sztafetami, w których startuje 2
zawodników i 2 zawodniczki, z czego 2 osoby są z grupy wiekowej
E oraz 2 osoby z grupy wiekowej D.
 Nie dopuszcza się startu kobiet w sztafetach męskich i odwrotnie.
IV. Terminy:
1. KPP rozgrywany jest zgodnie z aktualnym kalendarzem imprez
zatwierdzonym przez PZPn.
2. Ilość edycji KPP rozgrywanych w sezonie określa Zarząd PZPn.
V. Kategorie wiekowe:
1. Zawodnicy w klasyfikacji KPP dzieleni są na następujące kategorie
wiekowe:
Grupa E

11 lat i młodsi – grupa naboru

Grupa D

12-13 lat

Grupa C

14-15 lat

Grupa B

16-17 lat

Grupa A

18 lat i starsi

2. Zawodnicy mogą startować wyłącznie w swoich kategoriach
wiekowych.

VI. Konkurencje i program KPP:
1. Klubowy Puchar Polski rozgrywany jest na następujących
dystansach:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

BF

PP

PW

50 m (A, B, C, D, E)
100 m (A, B, C, D, E)
200 m (A, B, C, D, E)
400 m (A, B, C, D, E)
4x50 m (Open, Junior)
4x100 m (Open, Junior)

50 m (A, B, C, D, E)
100 m (A, B, C, D, E)
200 m (A, B, C, D, E)
400 m (A, B, C, D, E)
800 m (A, B, C, D)
1500 m (A, B, C, D)
4x50 m (Open, Junior)
4x100 m (Open, Junior)

25 m (D, E)
50 m (A, B, C)
100 m (A, B, C, D)
400 m (A, B, C)

2. Program i rozkład konkurencji Klubowego Pucharu Polski:
Numer
Konkurencji
(K)

I blok

Numer
Konkurencji
(K)

Rozgrzewka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

25m PW + 50 m PW
50 m BF
Dekoracje K. 1
200 m PP
Dekoracje K. 2
100 m PW
Dekoracje K. 3
400 m BF
Dekoracje K. 4
800 m PP lub 1500 m PP
Dekoracje K. 5
Sztafeta Open
Dekoracje K. 6
Sztafeta Junior
Dekoracje K. 7

II blok
Rozgrzewka

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

100 m BF
Dekoracje K. 8
50 PP
Dekoracje K. 9
400 m PP
Dekoracje K. 10
200 m BF
Dekoracje K. 11
100 m PP
Dekoracje K. 12
400 m PW (opcjonalnie)
Dekoracje K. 13
Sztafeta Junior
Dekoracje K. 14
Sztafeta Open
Dekoracje K. 15, 16 i
drużynowe

*(dla konkurencji 400 m PW i 1500 m PP wymagany basen 50-cio metrowy)

3. Organizator rundy KPP ma prawo wyboru i umieszczenie w
programie 4 sztafet (w tym 2 Open i 2 Junior) na dystansach 4x50m
i/lub 4x100m:









sztafeta BF Open (M/K)
sztafeta BF Junior (M/K)
sztafeta PP Open (M/K)
sztafeta PP Junior (M/K)
sztafeta BF Mikst Open
sztafeta BF Mikst Junior
sztafeta PP Mikst Senior
sztafeta PP Mikst Junior

4. Przybliżone godziny rozgrywania zawodów KPP:
l. p.

Sobota I blok

Niedziela II blok

1.

12.00-13.00 Rozgrzewka

8.00-9.00 Rozgrzewka

2.

13.00-19.00 I Blok

9.00-14.30 II blok

VII. Punktacja i klasyfikacja:
1. Klasyfikacja indywidualna rundy KPP:
 W każdej rundzie KPP zawodnik może startować maksymalnie
w 4 konkurencjach i 2 sztafetach.
 W ciągu jednego bloku zawodnik może startować maksymalnie
w 3 konkurencjach indywidualnych.
 Za każdy dystans przyznawane będą zawodnikowi punkty wg
„Tabeli 1000”. Suma punktów z 3 najlepszych konkurencji
wliczana będzie do klasyfikacji generalnej danej rundy KPP.
 „Tabela 1000” jest obliczane wg. Rekordów Polski na dzień
01.01.2018 i jest przez cały rok niezmienna.

2. Klasyfikacja drużynowa rundy KPP:
 Do klasyfikacji drużynowej rundy KPP wlicza się sumę
punktów z 30 startów indywidualnych zawodników danego
klubu, zgodnie z poniższym schematem, oraz punkty za trzy

najlepsze sztafety mnożone przez 3. Przez sztafetę rozumie się
pojedynczy start 4 osób.
 Grupa E: 3 najlepsze wyniki dziewcząt + 3 najlepsze
chłopców
 Grupa D: 3 najlepsze wyniki dziewcząt + 3 najlepsze
chłopców
 Grupa C: 3 najlepsze wyniki dziewcząt + 3 najlepsze
chłopców
 Grupa B: 3 najlepsze wyniki dziewcząt + 3 najlepsze
chłopców
 Grupa A: 3 najlepsze wyniki kobiet + 3 najlepsze
mężczyzn

wyniki
wyniki
wyniki
wyniki
wyniki

3. Generalna klasyfikacja Klubowego Pucharu Polski w danym roku:
 Klasyfikacja indywidualna – suma 2 najlepszych wyników
rund KPP oraz finału.
 Klasyfikacja klubowa – suma 2 najlepszych wyników rund
KPP oraz finału.
VIII. Pomiar czasu i wyniki:
1. Poszczególne zawody KPP rozgrywane są na basenie 25 lub 50 m,
przy elektronicznym lub semi-elektronicznym pomiarze czasu w
miarę możliwości dla wszystkich konkurencji – w tym również
25mPW.
2. Do obsługi informatycznej zawodów zalecany jest program Splash
lub ewentualnie inny kompatybilny z programem PZPn
obsługującym generalną klasyfikację KPP.
3. Organizator zawodów jest zobowiązany do przekazania do biura
PZPn kompletnych wyników zawodów, nie później niż 5 dni po
rozegraniu zawodów, w formie elektronicznej w formacie
wskazanym przez PZPn.
IX. Obowiązki organizatora rundy KPP:
1. Opublikowanie regulaminu przeprowadzanej przez siebie rundy KPP
zgodny z niniejszym regulaminem ogólnym KPP w terminie co
najmniej 30 dni przed rozpoczęciem zawodów.

2. Kontrola badań lekarskich zawodników oraz licencji do startu w
konkurencjach z aparatem powietrznym.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zawodów.
4. Zapewenie systemu elektronicznego lub semielektronicznego
pomiaru czasu wraz z obsługą elektroniki.
5. Zapewnienie obsługi informatycznej zawodów.
6. Zapewnienie noclegu, wyżywienia i wynagrodzenia dla Sędziego
Głównego.
7. Opublikowanie komunikatu końcowego z uwzględnieniem obsady
sędziowskiej z podziałem na zajmowane stanowiska i przesłanie go
w formie elektroniczej (PDF) na adres e-mail PZPn nie później
jednak niż w terminie 5 dni od zakończenia zawodów.
X. Obowiązki organizatora cyklu KPP (Związku):
1.
2.
3.
4.
5.

Publikowanie regulaminów poszczególnych rund na stronie www.
Publikowanie wyników poszczególnych rund na stronie www.
Prowadzenie i publikowanie klasyfikacji generalnej KPP.
Wyznaczanie Sędziego Głównego poszczególnych rund.
Finansowanie kosztów przejazdu Sędziego Głównego.

XI. Nagrody:
1. Puchary za zajęcie miejsc 1-3 w klubowej punktacji generalnej po
finale fundowane są przez PZPn lub ewentualnego sponsora KPP.
2. Za zajęcie miejsc 1-3 w punktacji generalnej po finale kluby
otrzymują nagrody finansowe fundowane przez PZPn z
przeznaczeniem na działalność statutową (wymagana będzie
umowa). Kwota z puli na nagrody podzielona będzie w stosunku
3:2:1 odpowiednio za 1,2 i 3 miejsce.
3. Za poszczególne edycje medale i ewentualnie puchary funduje
organizator poszczególnej edycji.
4. Organizator poszczególnych edycji może przydzielić dodatkowe
nagrody rzeczowe lub finansowe.
XII. Zasady finansowania:
1. Koszty organizacyjne zawodów KPP pokrywają jednostki
organizacyjne (kluby), którym Zarząd Związku udzielił prawa do
przeprowadzenia zawodów.
2. Koszty uczestnictwa (przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie,
opłaty startowe) pokrywająuczestniczące w zawodach kluby lub
zawodnicy indywidualnie.

3. Koszt wpisowego ustalany jest przez klub organizujący rundę lecz
opłata za jednego zawodnika nie może przekroczyć kwoty 60 zł.
4. Kluby których zawodnicy biorą udział w konkurencjach KPP
wpłacają dodatkowo 200 zł od drużyny na konto PZPn – środki te
zostaną przekazane do puli nagród za finałową generalną
klasyfikację klubową i indywidualną. Klub który wystawia w danej
rundzie mniej niż 5 zawodników wpłaca kwotę o 50% niższą.
5. Klub,który nie dokona całości odpowiednich wpłat przed zawodami
nie zostanie sklasyfikowany w kolejnej edycji KPP.
6. Pula nagród finansowych i/lub liczba nagradzanych klubów, decyzją
Związku, może być zwiększona ze środków własnych lub
ewentalnego sponsora.
XIII. Postanowienia końcowe:
1. Wszystkie edycje KPP muszą być zorganizowane zgodnie z
niniejszym regulaminem oraz wszystkimi innymi przepisami
Polskiego Związku Płetwonurkowania dotyczącymi
współzawodnictwa sportowego. Interpretacja niniejszych przepisów
leży w kompetencji Zarządu PZPn.
2. W czasie zawodów interpretacja niniejszego regulaminu oraz
rozstrzyganie spraw spornych i protestów dotyczących KPP należy
do kompetencji Sędziego Głównego zawodów w konsultacji z
pozostałymi sędziami.
Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna.

