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REGULAMIN CYKLU ZAWODÓW 

PUCHAR MASTERS 2019 
 

 

1. Terminy i miejsca zawodów. 
 

     09.02       Poznań 
  16-17.03     Tychy 
   27-28.04    Bielawa 
   25-26.05    Toruń 
31.05-02.06  Gliwice (letnie MP) 
    15-17.11   Łódź  (zimowe MP) 
   07-08.12    Warszawa 

 
2.  Kierownictwo zawodów.  Organizator, Komisja Sędziowska, Komitet Techniczny 
Pływania Masters 
 
3.  Uczestnictwo 

 
3.1  Uczestnikami Pucharu Masters 2019 stają się automatycznie zawodnicy 
startujący w którymkolwiek z etapów cyklu, legitymujący się obywatelstwem polskim, 
w wieku ponad 25 lat (kategoria masters A i starsi) 
3.2  Tymczasowo, w 2019 roku, w zawodach Pucharu Masters mają prawo startu 
zawodnicy, którzy należą do klubów nie posiadających licencji PZP oraz zawodnicy 
niezrzeszeni. 
 
4.  Program zawodów.  Zgodnie z regulaminem danych zawodów. 
 
5.  Przepisy techniczne. 
 
5.1 Wyścigi odbywają się seriami na czas. 
5.2 Na zawodach Pucharu Masters 2019 obowiązkowy jest elektroniczny pomiar 
czasu. 
5.3 Jedyną dopuszczalną i akceptowalną punktacją podczas zawodów cyklu jest 
punktacja FINA Masters 
 
6.  Zgłoszenia.  Zgodnie z regulaminem danych zawodów. 
 
7.  Punktacja. 
 
7.1  Punktacja poszczególnych zawodów oraz końcowa liczona jest według tabeli 
punktowej Masters. 
7.1.2  Tabela punktowa Masters tworzona jest na podstawie aktualnych rekordów 
świata na dzień 01-01-2019 roku i jest niezmienna do końca edycji Pucharu. 
7.1.3  Wzór do obliczania punktów będzie zamieszczony na stronie Masters Polska 
7.2  Aktualna punktacja będzie publikowana na stronie Masters Polska  
7.3  Punktacja prowadzona będzie w klasyfikacji indywidualnej open, drużynowej 
open oraz indywidualnej z podziałem na kategorie wiekowe. 
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7.4  Klasyfikacja indywidualna open. 
 
7.4.1  Do punktacji poszczególnych zawodów zalicza się sumę punktów za 2 
najlepsze wyniki w dowolnych konkurencjach indywidualnych. 
7.4.2  Do klasyfikacji końcowej zalicza się sumę punktów 4 najlepiej punktowanych 
imprez 
7.4.3  Warunkiem sklasyfikowania w punktacji końcowej jest udział w minimum 4 
edycjach 
 
7.5  Klasyfikacja drużynowa open. 
 
7.5.1  Warunkiem sklasyfikowania w punktacji końcowej jest udział w zawodach 
dowolnej wiekowo sztafety kobiet, mężczyzn i mieszanej w konkurencjach 
4x50/4x100 dow, lub 4x50/4x100 zm. 
7.5.2  Do klasyfikacji końcowej zalicza się sumę punktów za 3 najlepsze wyniki 
sztafet z danego klubu w konkurencji kobiet, mężczyzn i mix. 
7.5.3  Sztafety muszą składać się z zawodników jednego klubu. 
7.5.4  Zawodnik w ciągu jednego sezonu nie może reprezentować więcej niż jednego 
klubu. 
 
7.6  Klasyfikacja indywidualna wg kategorii wiekowych. 
 
7.6.1  Do punktacji poszczególnych zawodów zalicza się sumę punktów za 2 
najlepsze wyniki w dowolnych konkurencjach indywidualnych. 
7.6.2  Do klasyfikacji końcowej zalicza się sumę punktów zdobytych na 
poszczególnych imprezach. 
7.6.3.  W klasyfikacji końcowej będą uwzględniane punkty z max 6 edycji. 
 
8. Nagrody. 

 
8.1  Zasady nagradzania na poszczególnych zawodach ustalają organizatorzy. 
8.2  W indywidualnej klasyfikacji końcowej open nagrodzonych zostanie nagrodami 
rzeczowymi 10 najlepszych zawodniczek i 10 najlepszych zawodników. 
8.3  W końcowej klasyfikacji drużynowej open nagrodzone zostaną pamiątkowymi 
pucharami 3 najlepsze kluby. 
8.4  W końcowej klasyfikacji indywidualnej wg kategorii wiekowych nagrodzeni 
zostaną zdobywcy 3 pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej, zarówno wśród 
kobiet jak i mężczyzn. Nagrodami w tej klasyfikacji będą spersonalizowane 
pamiątkowe puchary.  
8.5  Bieżąca klasyfikacja dostępna będzie na stronie Masters Polska  
8.6  Wręczenie nagród nastąpi na letnich MP Masters w roku następnym. 
 
9. Zasady finansowania.   
 
9.1   Opłaty za start w poszczególnych edycjach określa organizator zawodów. 
 
10. Postanowienia końcowe. 
 
10.1  Na wszystkich zawodach obowiązują przepisy FINA Masters i PZP. 
10.2  Zawodnicy w kategorii 0 (20-24 lata) oraz zawodnicy nie posiadający polskiego 
obywatelstwa nie będą klasyfikowani w punktacji Pucharu Masters. 
10.3  W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem oraz komunikatem 
organizacyjnym imprezy decyduje Komitet Techniczny Pływania Masters. 
 
 
 


