
Zasady przyznawania nominacji do kadry narodowej na zawody AIDA oraz 

dofinansowania udziału w nich ze środków Stowarzyszenia Freediving Poland 

 

Nominacje do kadry narodowej na Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy oraz inne zawody, na które 

AIDA wymaga wytypowania krajowej reprezentacji, przyznawane są przez Zarząd Stowarzyszenia Freediving 

Poland, które jest wyłącznym przedstawicielem AIDA w Polsce. 

§1. 

Osoby nominowane oraz rezerwowi, muszą spełniać następujące warunki: 

1. Posiadanie polskiego obywatelstwa 

2. Pełnoprawne członkostwo w Stowarzyszeniu Freediving Poland 

3. Brak zaległości w składkach członkowskich 

4. Brak wcześniejszego udziału w imprezach rangi mistrzowskiej w reprezentacji innego kraju 

5. Brak ciążących kar dyscyplinarnych skutkujących dyskwalifikacją w momencie powołania 

§2. 

O przyznaniu nominacji decyduje ilość punktów uzyskanych za starty wg opisanych poniżej  kryteriów: 

1. Pod uwagę brane są jedynie punkty zdobyte podczas oficjalnych zawodów AIDA oraz CMAS, w 

przypadku których istnieje możliwość weryfikacji osiągniętych rezultatów (np. poprzez dostępność 

wyników w rankingu AIDA lub opublikowanie ich na stronie internetowej organizatora zawodów). 

Indywidualne próby bicia rekordów, wyniki z zawodów federacji innych niż wyżej wymienione, oraz 

wyniki niemożliwe do weryfikacji nie są brane pod uwagę 

2. W punktacji uwzględniane są ewentualne punkty karne, zgodnie z zasadami danej federacji 

3. W przypadku rezultatów uzyskanych na zawodach CMAS wyniki są zaokrąglane w dół do pełnego 

metra/sekundy a następnie przeliczane na punkty zgodnie z zasadami AIDA 

4. W przypadku Mistrzostw, w których tytuły przyznawane są w pojedynczych konkurencjach punkty 

uzyskuje się odpowiednio w danej konkurencji 

5. W przypadku Mistrzostw, w których o tytule decyduje suma punktów z różnych konkurencji 

uzyskane punkty są sumą wyników w konkurencjach składających się na tą kombinację 

6. Dla każdej konkurencji pod uwagę brany jest jeden, najlepszy, wynik uzyskany przez 

zawodnika/zawodniczkę w okresie tzw. okna eliminacyjnego 

7. Okno eliminacyjne otwiera się: 

a) w przypadku konkurencji basenowych 1 stycznia roku poprzedzającego rok Mistrzostw 

b) w przypadku konkurencji głębokościowych 1 stycznia na 2 lata przed rokiem Mistrzostw 

8. Okno eliminacyjne zamyka się 31 grudnia roku poprzedzającego rok Mistrzostw 

9. W przypadku uzyskania przez dwóch bądź więcej zawodników/zawodniczek takiej samej ilości 

punktów w dyscyplinach basenowych, pierwszeństwo ma osoba, która w startach branych pod 

uwagę złożyła wyższą deklarację. Jeżeli w dalszym ciągu nie jest możliwe wyłonienie 

nominowanych/rezerwowych, uwzględniany jest drugi najlepszy rezultat w tej samej dyscyplinie 

uzyskany w trakcie trwania okna eliminacyjnego. W przypadku braku drugiego rezultatu 

przyznawane jest zero punktów 

10. W przypadku uzyskania przez dwóch bądź więcej zawodników/zawodniczek takiej samej ilości 

punktów w dyscyplinach głębokościowych, uwzględniany jest drugi najlepszy rezultat w tej samej 

dyscyplinie uzyskany w trakcie trwania okna eliminacyjnego. W przypadku braku drugiego rezultatu 

przyznawane jest zero punktów. Jeżeli w dalszym ciągu nie jest możliwe wyłonienie 



nominowanych/rezerwowych, uwzględniana jest suma punktów za najlepsze starty we wszystkich 

pozostałych dyscyplinach głębokościowych (w okresie okna eliminacyjnego) 

11. Liczba zawodniczek i zawodników nominowanych do kadry w każdej konkurencji lub ich kombinacji 

zależy od liczby miejsc udostępnionych przez organizatora Mistrzostw (zazwyczaj są to 3-4 osoby, z 

pominięciem tych, którym zostały przyznane tzw. dzikie karty). Dodatkowo w każdej konkurencji 

lub ich kombinacji powoływane są dwie osoby rezerwowe 

12. Nazwiska nominowanych oraz rezerwowych wraz z uzyskanymi punktami podawane są przez 

Zarząd SFP do 15 stycznia roku, w którym odbędą się Mistrzostwa 

13. Członkom SFP przysługuje prawo złożenia odwołania od wyników podanych przez Zarząd w ciągu 7 

dni od daty ich ogłoszenia. Termin rozpatrzenia odwołań oraz podania ostatecznej listy osób 

nominowanych do kadry narodowej upływa 31 stycznia 

14. Osoby, które uzyskały oficjalną nominację w ciągu 14 dni od jej ogłoszenia muszą przesłać do 

zarządu SFP (drogą elektroniczną w postaci skanu/zdjęcia) podpisane deklaracje potwierdzające ich 

udział w zawodach (wzór deklaracji w załączeniu) 

15. W przypadku nieotrzymania deklaracji od osób nominowanych, bądź wystąpienia okoliczności 

uniemożliwiających ich start, Zarząd przyzna nominacje rezerwowym, którzy również będą mieli 14 

dni na pisemne potwierdzenie swojego udziału 

16. Jeśli w dalszym ciągu nie uda się wyłonić pełnej kadry wówczas Zarząd SFP będzie proponował 

możliwość reprezentowania kraju kolejnym zawodnikom/zawodniczkom kierując się uzyskiwanymi 

przez nich/nie wynikami 

 

§3. 

Zasady dofinansowania ze środków Stowarzyszenia startów osób wchodzących w skład kadry narodowej: 

1. W przypadku gdy Stowarzyszenie będzie dysponowało środkami na dofinansowanie reprezentacji 

zostaną one przyznane wyłącznie osobom, które weszły w jej skład na podstawie nominacji, zostały 

powołane z puli osób rezerwowych lub uzyskały dzikie karty 

2. Osoby, które weszły w skład kadry na podstawie zasad opisanych w §2. p. 16 nie otrzymują 

dofinansowania 

3. Niezbędnym warunkiem uzyskania dofinansowania jest wystartowanie w danej konkurencji lub ich 

kombinacji 

4. Wysokość dofinansowania przypadająca na jeden występ (definiowany jako start jednego 

zawodnika/zawodniczki w jednej dyscyplinie) będzie wyznaczana poprzez podzielenie całkowitej 

dostępnej kwoty przez łączną liczbę wszystkich występów członków kadry narodowej na 

Mistrzostwach (włączając starty posiadaczy dzikich kart, jednak z pominięciem występów osób 

wyłonionych na podstawie zasad opisanych w §2. p. 16). Oznacza to, że zawodnik/zawodniczka 

otrzymuje tym wyższe dofinansowanie w im większej liczbie dyscyplin otrzyma nominacje ale pod 

warunkiem, że rzeczywiście w nich wystartuje 

5. Zawodnicy i zawodniczki otrzymujący dofinansowanie, pod groźbą jego utraty, zobowiązani są do 

dopełnienia formalności wymaganych przez Stowarzyszenie oraz przedłożenia dokumentów 

niezbędnych do rozliczenia wyjazdu 

 

§4. 

Niniejsze zasady wchodzą w życie 1 stycznia 2020 roku i mają zastosowanie do wyników uzyskanych w 

trakcie okna eliminacyjnego poprzedzającego tą datę 


