
Konińskie Towarzystwo Pływackie „ISKRA”
Uchwała Zarządu

nr 2/2022
z dnia 25 kwietnia 2022r.

§1
Zarząd KTP Iskra ustala warunki kwalifikacji oraz wysokość dofinansowania dla zawodników 

startujących w indywidualnych Mistrzostwach Polski (MP) oraz Drużynowych Mistrzostwach Młodzików 
(DMM 10, 11, 12, 13lat).

§2
Zawodników na powyższe zawody kwalifikuje trener, a zatwierdza Zarząd.

Warunkami koniecznymi do uzyskania kwalifikacji są:
 zawodnik realizuje pełny plan szkolenia przewidziany przez trenera,
 posiada frekwencję udziału w treningach na poziomie ustalonym przez trenera, 
 wyróżnia się zaangażowaniem podczas treningu,
 wypracowuje założony przez trenera kilometraż w wodzie,
 uczestniczy w obowiązkowych zajęciach prowadzonych przez klub poza treningami pływackimi 

np. zajęcia ogólnorozwojowe itp.,
 bierze udział w zawodach wyznaczonych przez trenera jako zasadnicze oraz kontrolne,
 uczestniczy w warsztatach i szkoleniach, do których został wyznaczony przez trenera,
 uczestniczy w obozach wyznaczonych przez trenera jako obowiązkowe,
 dodatkowo od zawodnika wymaga się aby wszelkie dodatkowe treningi, zajęcia sportowe, 

obozy, warsztaty, konsultacje itp. prowadzone poza klubem były uzgadniane i zaakceptowane 
przez trenera,

 systematycznie i w terminie opłaca składki członkowskie.

§3
Zawodnikom zakwalifikowanym na MP i DMM opłaty startowe pokrywa klub do wysokości 60zł za 

zawodnika. Opłaty startowe za sztafety klub pokrywa w całości. Pozostałe koszty opłat startowych oraz 
koszty transportu całej ekipy ponoszą zawodnicy.

§4
Zawodnikom posiadającym klasyfikację sportową osiągniętą zgodnie z Definicją 1, klub pokrywa 

pełne koszty opłat startowych.

§5
Zawodnikom posiadającym klasyfikację sportową osiągniętą zgodnie z Definicją 1, 

zakwalifikowanym na MP (14 lat i więcej) klub pokrywa koszty związane wyłącznie z zakwaterowaniem i 
wyżywieniem do maksymalnej wysokości 80zł za osobodzień niezależnie od rzeczywistych kosztów. 
Liczbę dni wyjazdu na zawody ustala trener, a zatwierdza Zarząd.

Definicja 1

Zawodnik posiada aktualną klasyfikację sportową jeśli spełnia łącznie poniższe warunki:

 przynajmniej w jednej konkurencji uzyskał czas równy lub lepszy od czasu wyznaczonego przez 
Tabele Klasyfikacji Sportowych PZP obowiązujących w danym roku i należną dla jego rocznika,

 czas klasyfikacji uzyskał nie wcześniej niż trzy miesiące poprzedzające zawody MP/DMM lub na 
samych zawodach,

 klasyfikacja jest zdobyta na właściwej pływalni (25m lub 50m) dla danych zawodów MP/DMM.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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