
Regulamin powołania Kadry Wojewódzkiej Młodzika Łódzkiego Okręgowego 
Związku Pływackiego na rok 2020 

 
 1. Szkoleniem w Kadrze Wojewódzkiej  Młodzika są objęci zawodnicy z klubów Łódzkiego 
Okręgowego Związku Pływackiego posiadający na dzień powołania status „aktywny” w bazie SEL 
Polskiego Związku Pływackiego. 
 
 2. Szkolenie dotyczy kategorii wiekowej młodzika 13-letniego w danym roku 
kalendarzowym. 
 
 3. Głównym kryterium kwalifikacji do Kadry Wojewódzkiej Młodzika jest Europejski Ranking 
Krajowy, pływalnia 25 metrowa, uzyskany od 1 czerwca 2019 do 31 grudnia 2019 w konkurencjach 
indywidualnych: 
 
1. 100 m dowolny 
2. 400 m dowolny  
3. 100 m klasyczny  
4. 200 m klasyczny  

5. 100 motylkowy 
6. 200 zmienny 
7. 100 grzbietowy  
8. 200 grzbietowy 

 
 4. Do kadry powoływani są zawodnicy, którzy uzyskali najwyższe miejsca w rankingu 
krajowym na w/w dystansach. W przypadku uzyskania tego samego miejsca w rankingu przez 
dwóch lub większą ilość zawodników, o miejscu w zestawieniu decyduje w pierwszej kolejności 
uzyskana wyższa klasa sportowa, w drugiej kolejności ilość punktów wielobojowych FINA. 
Trenerem kadry zostaje mianowany trener klubu posiadający największą liczbę powołanych 
zawodników do szerokiego składu KWM. 
 
 5. Skład Kadry Wojewódzkiej Młodzika tworzony jest bez podziału na kategorię chłopców i 
dziewcząt, jednakże z uwzględnieniem równych szans ich powołania, jak również równych proporcji 
w ramach styli i konkurencji pływackich kwalifikujących do Kadry Wojewódzkiej. 
 
 6. Lista powołanych zawodników publikowana jest najpóźniej do dnia 15 lutego 2020 roku. 
 
 7. Skład Kadry Wojewódzkiej Młodzika jest aktualizowany 1 września 2020 o wyniki 
uzyskane w okresie od 15 lutego 2020 do 30 czerwca 2020, gdzie kryterium kwalifikacji do Kadry 
Wojewódzkiej jest Europejski Ranking Krajowy, pływalnia 25 metrowa w konkurencjach 
indywidualnych: 
 
1. 100 m dowolny  
2. 400 m dowolny  
3. 100 m klasyczny  
4. 200 m klasyczny  

5. 100 motylkowy 
6. 200 zmienny 
7. 100 grzbietowy  
8. 200 grzbietowy 

 
 
 8. Skład Kadry Młodzika Województwa Łódzkiego na rok 2020 zatwierdza Zarząd Łódzkiego 
Okręgowego Związku Pływackiego w ilości uzależnionej od środków finansowych przyznanych na 
dany rok przez Łódzką Federację Sportu na szkolenie KWM. 


