
 

Ramowe zasady kwalifikacji do zawodów głównych (MŚ, ME)  
na lata 2019-2020 

1. O powołanie zawodnika kadry narodowej do reprezentacji kraju na zawody główne (MŚ, ME) 

wnosi trener kadry, za pośrednictwem i po zaopiniowaniu przez dyrektora sportowego, na 

podstawie analizy wyników sportowych uzyskanych przez zawodników w wyznaczonych startach 

międzynarodowych i krajowych. 

2. W odrębnych tabelach określono poziom sportowy, którego osiągnięcie umożliwia trenerowi 

proponowanie zawodnika na zawody główne. 

Tabele* zostały opracowane na podstawie wyników z czterech zawodów głównych 

(z wyłączeniem IO, IE) ostatnich lat i będą w kolejnych latach uaktualniane. 

3. Przyjmuje się następujące kryteria – poziom sportowy w zawodach kwalifikacyjnych, z 

uwzględnieniem wieku zawodnika: 

a / juniorzy - uzyskanie wyniku nie niższego niż 12. miejsce (patrz tabela*) 

b / młodzieżowcy – uzyskanie wyniku nie niższego niż 18. miejsce (patrz tabela*) 

c / seniorzy - uzyskanie wyniku nie niższego niż 12. miejsce (patrz tabela*) 

d / konkurencje nieolimpijskie ISSF – 3 miejsce (patrz tabela*) 

4. W przypadku spełnienia kryteriów przez zawodników w liczbie  przekraczającej limity powołań, 

propozycję składu przedstawia trener.  

5. Jednorazowe uzyskanie wyniku określonego w tabeli, nie oznacza obligatoryjnego włączenia 

zawodnika do reprezentacji. 

6. Realizacja indywidualnych rocznych planów szkolenia oraz prezentowanie nienagannej postawy 

sportowej, jest wymogiem niezbędnym zakwalifikowania zawodnika do składu ostatecznego na 

zawody główne. 

7. Trener Kadry Narodowej do ostatecznego składu reprezentacji, może zaproponować zawodnika, 

który nie wykonał postawionego zadania, ale był bliski jego realizacji lub z powodów losowych 

nie mógł brać udziału w pełnym cyklu szkolenia.  

Ostateczny skład reprezentacji na zawody główne po zaopiniowaniu przez Dyrektora Sportowego 

zatwierdza prezydium zarządu PZSS. 

8. O powołanie zawodnika kadry narodowej do reprezentacji kraju na zawody z cyklu Pucharu 

Świata i międzynarodowe wnosi trener kadry narodowej, kierując się rocznymi planami 

szkoleniowymi, aktualnym poziomem sportowym oraz stopniem realizacji programu 

szkoleniowego przez sportowca. Ostateczny skład zatwierdza prezes PZSS po zaopiniowaniu 

wniosku przez dyrektora sportowego. 

9. Po zakończonym cyklu zawodów trenerzy KN oceniają udział reprezentantów w zawodach, 

wykonanie zadań sportowych i przedstawiają wnioski zarządowi PZSS 

Warszawa, 12.11.2018 r. 

 


