REGULAMIN
KLUBOWEGO PUCHARU POLSKI W
PŁYWANIU W PŁETWACH 2020 R.
POLSKIEGO ZWIĄZKU
PŁETWONURKOWANIA
I Cel:
Celem Klubowego Pucharu Polski w pływaniu w płetwach
(zwanym dalej KPP) jest:
1. Wyłonienie najlepszego klubu, oraz najlepszych zawodników w
poszczególnych kategoriach wiekowych w KPP w sezonie,
2. Promocja pływania w płetwach oraz Polskiego Związku
Płetwonurkowania 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 lub Polski Związek Płetwonurkowania.
III. Zasady uczestnictwa:
1. Prawo uczestnictwa w KPP mają wyłącznie kluby z ważną licencją sportową
Polskiego Związku Płetwonurkowania.
2. Zawodnicy dopuszczeni są do zawodów KPP na podstawie ważnej
licencji sportowej Polskiego Związku Płetwonurkowania po wpisaniu jej
numeru do zgłoszenia w programie Splash w celu weryfikacji,
wniesieniu opłat startowych oraz posiadaniu ważnych badań lekarskich
(ważność 6 miesięcy- potwierdzonych przez lekarza sportowego).
Dopuszcza się pisemne oświadczenie trenera, w którym ten zaświadcza,
że zawodnicy reprezentujący dany klub posiadają wymagane i ważne
badania lekarskie.
3. Prawo startu w konkurencjach podwodnych z aparatem powietrznym mają
wyłącznie zawodnicy posiadający licencję typu 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
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Organizator ma prawo ustalić limity czasowe
na dystansach 800 i 1500 pp.
8. W sztafetach mogą startować wyłącznie zawodnicy i zawodniczki danego
klubu:
a) Sztafety „Open” kobiet i mężczyzn są sztafetami, w których mogą
brać udział zawodnicy dowolnej grupy wiekowej.
b) Sztafety „Junior” dziewcząt i chłopców składają się z 2 zawodników
grupy wiekowej E i 2 zawodników grupy wiekowej D.
c) Sztafety „Mikst Open” są sztafetami, w których startuje 2
zawodników i 2 zawodniczki z dowolnej grupy wiekowej.
d) 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.
e) Nie dopuszcza się startu kobiet w sztafetach męskich i odwrotnie.
IV. Terminy:
1. KPP rozgrywany jest zgodnie z aktualnym kalendarzem imprez
zatwierdzonym przez Polski Związek Płetwonurkowania.
2. Ilość edycji KPP rozgrywanych w sezonie określa Zarząd Polskiego Związku
Płetwonurkowania.
V. Kategorie wiekowe:
1. Zawodnicy w klasyfikacji KPP dzieleni są na następujące kategorie
wiekowe:
Grupa
Grupa E
Grupa D
Grupa C
Grupa B
Grupa A

Wiek
11 lat i młodsi (grupa naboru)
12-13 lat
14-15 lat
16-17 lat
18 lat i starsi

2. Zawodnicy mogą startować wyłącznie w swoich kategoriach
wiekowych
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VI. Konkurencje i program KPP:
1. Klubowy Puchar Polski rozgrywany jest na następujących dystansach:
BF

PP

PW

1

50 m (A, B, C, D, E)

50 m (A, B, C, D, E)

25 m (D, E)

2

100 m (A, B, C, D, E)

100 m (A, B, C, D, E)

50 m (A, B, C)

3

200 m (A, B, C, D, E)

200 m (A, B, C, D, E)

100 m (A, B, C, D)

4

400 m (A, B, C, D, E)

400 m (A, B, C, D, E)

400 m (A, B, C)

5

4x50 m (Open, Junior)

800 m (A, B, C, D)

6

4x100 m (Open, Junior)

1500 m (A, B, C, D)

7

4x50 m (Open, Junior)

8

4x100 m (Open, Junior)

2. Program i rozkład konkurencji Klubowego Pucharu Polski rozgrywanych w 2
blokach startowych:
Numer
konkurencji

I BLOK

Numer
konkurencji

Rozgrzewka

1

25 m PW + 50 m PW

2

50 m BF
Dekoracje k. 1

3

4

7

11

400 m PP
Dekoracje k. 10

12

200 m BF
Dekoracje k. 11

13

100 m PP
Dekoracje k. 12

14

Sztafeta Open

400* m PW (opcjonalnie)
*tylko basen 50-cio metrowy

Dekoracje k. 13

15

Sztafeta Junior
Dekoracje k. 7

50 PP
Dekoracje k. 9

*tylko basen 50-cio metrowy

Dekoracje k. 6

8

10

800 m PP lub 1500* m PP
Dekoracje k. 5

100 m BF
Dekoracje k. 8

400 m BF
Dekoracje k. 4

6

9

100 m PW
Dekoracje k. 3

5

Rozgrzewka

200 m PP
Dekoracje k. 2

II BLOK

Sztafeta Junior
Dekoracje k. 14

16

Sztafeta Open
Dekoracje k. 15,16 i drużynowe
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3. W przypadku rozgrywania Rundy KPP łączonej z inną imprezą, program i
rozkład konkurencji oraz skład sztafet jest taki
sam jak na imprezie głównej tj. Mistrzostwa Bałtyku i Letnie Mistrzostwa
Polski, Zimowe Mistrzostwa Polski, a zawody są rozgrywane wg zasad
określonych w regulaminie imprezy głównej.
Na pływalniach 50 metrowych nie będzie rozgrywana konkurencja 25 m
PW dla kategorii E, D. Organizator zawodów może zdecydować w tej
kwestii inaczej.
4. Organizator rundy KPP ma prawo wyboru i umieszczenie w programie 4
sztafet (w tym jedna BF i jedna PP w kategorii Open oraz jedna BF i jedna PP
w kategorii Junior) na dystansach 4 x 50 m i/lub 4 x100 m:
•
•
•
•
•
•
•
•

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

5. 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

* dotyczy zawodów rozgrywanych w 2 blokach startowych, w przypadku imprez łączonych konkurencje
rozgrywane są zgodnie z harmonogramem imprezy głównej, np. Mistrzostw Polski lub Mistrzostwa Bałtyku.

VII. Punktacja i klasyfikacja:
1. Klasyfikacja indywidualna rundy KPP:
• W każdej rundzie KPP zawodnik może startować maksymalnie w 4
konkurencjach i 2 sztafetach, jeżeli zawody rozgrywane są w dwóch
blokach startowych,
• Maksymalnie w 6 konkurencjach i 2 sztafetach, jeżeli zawody
rozgrywane są w 3 blokach startowych /2 konkurencje w bloku/.
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• W ciągu jednego bloku zawodnik może startować maksymalnie w 3
konkurencjach indywidualnych /dotyczy tylko zawodów
rozgrywanych w 2 blokach startowych/.
• 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” CMAS jest obliczana wg opracowanego algorytmu
wykorzystując do tego Rekord Świata Seniorów na dzień
ostatniej aktualizacji w roku poprzedzającym rok startowy.
Opracowana "Tabela" jest niezmienna przez cały rok i nie podlega
jakiejkolwiek modyfikacji.
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 wyniki chłopców
Grupa D: 3 najlepsze wyniki dziewcząt + 3 najlepsze wyniki chłopców
Grupa C: 3 najlepsze wyniki dziewcząt + 3 najlepsze wyniki chłopców
Grupa B: 3 najlepsze wyniki dziewcząt + 3 najlepsze wyniki chłopców
Grupa A: 3 najlepsze wyniki kobiet + 3 najlepsze wyniki mężczyzn

3. Generalna klasyfikacja Klubowego Pucharu Polski w 2020 roku:
• Klasyfikacja indywidualna – suma wyników 3 najlepszych Rund
KPP oraz Rundy Finałowej /w praktyce oznacza to, że zawodnik
może z różnych przyczyn nie brać udziału w jednej z Rund KPP,
Runda Finałowa obowiązkowa/.
• Klasyfikacja klubowa – suma wyników 3 najlepszych Rund KPP
oraz Rundy Finałowej.
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 25m PW.
Konkurencja 25 m PW dla kategorii E, D będzie rozgrywana tylko na
pływalniach 25 m.
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2. Do obsługi informatycznej zawodów zalecany jest program Splash lub
ewentualnie inny kompatybilny z programem PZPn obsługującym
generalną klasyfikację KPP.
3. Do zawodów będą przyjmowane jedynie prawidłowo wypełnione
zgłoszenia zawierające imię nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia,
nazwę klubu, numer licencji, dystans, konkurencję oraz najlepszy czas
uzyskany w ciągu 12 miesięcy (należy podać miejsce i datę uzyskanego
czasu). Jeśli podany czas przez trenera nie będzie czasem prawidłowym
zawodnik będzie startować jako NT (bez czasu zgłoszeniowego).
IX. Obowiązki organizatora rundy KPP:
1. Przesłanie Zarządowi Związku regulaminu przeprowadzanej przez siebie
rundy KPP, zgodnego z regulaminem ogólnym Klubowego Pucharu
Polski, w terminie umożliwiającym jego akceptację i publikację 30 dni
przed rozpoczęciem zawodów.
W regulaminie powinny być zawarte personalia Kierownika Zawodów,
Sędziego Głównego /do akceptacji/ oraz osoby odpowiedzialnej za
obsługę informatyczną zawodów wraz z podaniem możliwości kontaktu z
tymi osobami.
W przypadku wyznaczenia Sędziego Głównego przez Związek
zapewnienie mu noclegu i wyżywienia podczas pobytu oraz pokrycie
pozostałych kosztów /po uzgodnieniu/.
2. Kontrola badań lekarskich zawodników oraz licencji do startu w
konkurencjach z aparatem powietrznym.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zawodów.
4. Zapewnienie systemu elektronicznego lub semi elektronicznego
pomiaru czasu wraz z obsługą elektroniki.
5. Zapewnienie obsługi informatycznej zawodów.
6. Opublikowanie komunikatu końcowego z uwzględnieniem obsady
sędziowskiej z podziałem na zajmowane stanowiska i przesłanie go w
formie elektronicznej (PDF) na adres e-mail PZPn nie później jednak niż
w terminie 7 dni od zakończenia zawodów.
7. Organizator rundy jest zobowiązany do przekazania do biura PZPn
Protokołu końcowego zawodów, który zawiera komplet wyników oraz
sprawozdanie Sędziego Głównego z podaniem wyników lepszych od
rekordów Polski nie później niż 7 dni po rozegraniu zawodów, w formie
elektronicznej w formacie wskazanym przez PZPn. Zarząd po weryfikacji
poprawności przebiegu zawodów zatwierdza rekordy Polski.
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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.
Akceptacja wyboru Sędziego Głównego poszczególnych rund.
Finansowanie kosztów przejazdu Sędziego Głównego, jeżeli zostanie on
wyznaczony przez Zarząd Związku.

XI. Nagrody:
1. Puchary za zajęcie miejsc 1-3 w klubowej punktacji generalnej po
finale oraz nagrody za miejsca 1-3 w klasyfikacji indywidualnej w
poszczególnych kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców
fundowane są przez PZPn lub ewentualnego sponsora KPP.
2. Za zajęcie miejsc 1-6 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 9:7:5:3:2:1
odpowiednio za 1, 2, 3, 4, 5 i 6 miejsce.
3. Na poszczególne edycje medale, puchary i ewentualnie dyplomy
funduje organizator Rundy KPP.
4. Organizator poszczególnych edycji może przydzielić dodatkowe
nagrody rzeczowe lub finansowe.
5. W przypadku rozgrywania KPP w połączeniu z inną imprezą,
zawodnicy i kluby są wyróżniani medalami /w przypadku klubów
pucharami/ za start i zajęcie miejsc 1-3 w imprezie głównej, zgodnie
z regulaminem tej imprezy. Uzyskane podczas takich zawodów
punkty "Tabeli 1000" są wliczane do punktacji indywidualnej i
klubowej Pucharu Polski.
Dyplomy według uznania organizatora zawodów.
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) pokrywają uczestniczące w zawodach kluby lub
zawodnicy indywidualnie.
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3. Koszt wpisowego ustalany jest przez klub organizujący rundę lecz
opłata za jednego zawodnika nie może przekroczyć kwoty 60 zł. W
przypadku startów w imprezach łączonych /np. Mistrzostwa Polski i
Runda KPP/, opłata startowa za jednego zawodnika nie może
przekroczyć kwoty 100 złotych. Zawodnik automatycznie wliczany jest
do obu klasyfikacji. Opłaty za sztafety klubowe nie mogą przekraczać
kwoty 20 złotych za sztafetę.
4. Opłaty klubowe za udział w zawodach Klubowego Pucharu Polski
wynoszą 200 złotych od drużyny na rachunek bankowy PZPn - środki
te zostaną przekazane do puli nagród za finałową generalną klasyfikację
klubową i indywidualną.
5. Jeżeli reprezentacja klubu będzie liczyła od 6 do 9 zawodników opłata
wynosi 100 złotych. Jeżeli reprezentacja klubu będzie liczyła od 3 do 5
zawodników opłata wynosi 50 złotych. Opłata klubowa za udział w
KPP nie będzie pobierana, jeżeli klub będzie reprezentowany jedynie
przez 2 zawodników.
6. Klub, który nie dokona całości odpowiednich wpłat przed zawodami nie
zostanie sklasyfikowany w kolejnej edycji KPP.
7. Pula nagród finansowych i/lub liczba nagradzanych klubów, decyzją
Zarządu Związku, może być zwiększona ze środków własnych lub
ewentualnego 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.
3.

1 grudnia 2019 roku
4.
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