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LP Sport młodzieżowiec junior junior młodszy młodzik dokonana weryfikacja 
(stan z 26.10.2017) 

1 Akrobatyka sportowa tak tak tak mB   
2 Badminton tak tak tak mF, mG, mH   
3 Baseball  tak tak mA, mC 

 4 Biathlon zimowy tak tak tak tak   
5 Bilard   tak    
6 Boks  tak tak, bez el-M    
7 Brydż sportowy  tak tak mB, mC   
8 Gimnastyka artystyczna tak  tak    
9 Gimnastyka sportowa tak tak tak mA, mC, mD   

10 Golf 
 

tak tak 
 

zweryfikowane 
11 Hokej na lodzie  tak tak tak zweryfikowane 
12 Judo kobiet tak tak tak mD   
13 Judo mężczyzn tak tak tak mD   
14 Kajak polo   tak mD   
15 Kajak klasyczny   tak mB, mC, mD, mE 

 16 Kajak slalomowy tak tak tak tak zweryfikowane 
17 Karate kyokushin    tak 

 18 Karate fudokan    mA   
19 Karate tradycyjne   tak mA   
20 Karate WKF   tak tak   

21 Kick-boxing  tak  tak zweryfikowane 

22 Kolarstwo tor tor BMX, MTB mD, mG, mB-szosa 
mB, mC-tor   



LP Sport młodzieżowiec junior junior młodszy młodzik dokonana weryfikacja 
(stan z 26.10.2017) 

23 Koszykówka tak tak tak brak LUB, PDL, WM 
 24 Kręglarstwo  tak tak tak zweryfikowane  

25 Lekkoatletyka brak: 10km 7/10-bój    
 26 Lekkoatletyka – przełaj.  tak tak tak   

27 Łucznictwo tak tak tak tak zweryfikowane 
28 Łyżwiarstwo figurowe  tak tak tak tak zweryfikowane   
29 Łyżwiarstwo szybkie – tor długi  tak tak tak tak  zweryfikowane  
30 Łyżwiarstwo szybkie – tor krótki tak tak tak tak  zweryfikowane  
31 Narciarstwo alpejskie  tak tak tak   
32 Narciarstwo klasyczne tak tak tak tak   

33 Orientacja sportowa  
brak b.nocny 
brak sztafeta brak sztafeta brak mB-klasyczny   

34 Pięciobój    tak   
35 Piłka siatkowa plażowa - kobiety 

 
tak tak tak zweryfikowane 

36 Piłka siatkowa plażowa - mężczyźni 
 

tak tak tak zweryfikowane 
37 Piłka wodna  tak tak tak zweryfikowane  
38 Pływanie tak 

 
tak 

  39 Pływanie synchroniczne  tak tak tak zweryfikowane  
40 Podnoszenie ciężarów tak tak tak    
41 Rugby 

 
tak tak tak 

 42 Skoki do wody  tak tak    
43 Snowboard  tak tak tak   
44 Sporty saneczkowe tak tak tak tak  zweryfikowane 
45 Sporty wrotkarskie 

  
tak tak zweryfikowane 

46 Sumo  tak  tak   
47 Szachy  tak tak brak mA, mE, mF   
48 Strzelectwo tak tak tak mA, mD 

 49 Szermierka tak tak tak tak zweryfikowane 
50 Taekwondo ITF  tak tak tak zweryfikowane 
51 Taekwondo Olimpijskie tak brak poomse brak poomse mC   
52 Tenis    tak    



LP Sport młodzieżowiec junior junior młodszy młodzik dokonana weryfikacja 
(stan z 26.10.2017) 

53 Tenis stołowy tak tak tak tak bez podziału pkt na kluby 50%  
54 Triathlon  tak tak tak 

 55 Warcaby   tak  zweryfikowane  
56 Wioślarstwo 

  
tak 

  57 Zapasy klasyczne  tak tak    
58 Zapasy kobiet  tak tak    
59 Zapasy wolne  tak tak    
60 Żeglarstwo    wind-lod. wind-lod.  mA-Optimist   
61 Unihokej 

  
tak kobiety 

 
62 Piłka siatkowa 

  

tak 
brak:  

M -  ŚWI, ZPM, 
K - POM, ŚW, ZPM 

 63 Piłka ręczna - kobiety 
  

brak OOM POM, ŚL, ZPM 
 64 Piłka ręczna - mężczyźni 

  
brak OOM DŚL, OPO, PDL 

 65 Sporty motorowe - karting 
  

 tak zweryfikowane 
66 Hokej na trawie 

 
tak tak brak mB 

 67 Curling 
 

tak tak 
  68 Piłka nożna 

  
 

   
MMP – Młodzieżowe Mistrzostwa Polski  
MPJ – Mistrzostwa Polski Juniorów  
MPJMŁ - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży i Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych  
MMM - Mistrzostwa Międzywojewódzkie, Wojewódzkie, Polski Młodzików  
el. – wyniki z eliminacji  
mA, mB, mC, mG – oznaczenia regionów zgodnie z zapisami regulaminów poszczególnych sportów 
czerwony - częściowe braki w komunikatach, informacja o stanie weryfikacji danych 
 

 - nie ma kategorii w danym sporcie 
 - wszystkie komunikaty w bazie 

 


