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Regulamin PZG – Warszawa 2018

Zarząd Sekcji Trampoliny

REGULAMIN KWALIFIKACJI DO REPREZENTACJI
NA MISTRZOSTWA ŚWIATA SENIORÓW
W SKOKACH NA TRAMPOLINIE w 2018 roku
04-11 Listopada 2018 St. Petersburg - RUS
1. Wymogi stawiane zawodnikom:
uzyskanie minimum punktowego (co najmniej 2 razy), w terminie
01 lutego 2018 r. do 03 października 2018r. (na zawodach krajowych i
wybranych zagranicznych:
 TM Alkmaar 16-18.03.2018
 PŚ Brescia 25-29.04.2018
 TM Gym City Open Cottbus 08-10.06.2018
 TM Nissen Cup Arosa 05-08.07.2018
 PŚ Loule 03-07.10.2018 - sprawdzian dla reprezentacji na MŚS
inne wybrane zawody międzynarodowe skonsultowane z Trenerem Kadry.
Skoki indywidualne na trampolinie – minima punktowe
MĘŻCZYŻNI:

105,00 pkt. w dwóch układach / eliminacje/

KOBIETY:

97,00 pkt. w dwóch układach / eliminacje/

- realizacja planu szkolenia centralnego wyznaczonym zawodnikom (udział w
zawodach, zgrupowaniach i konsultacjach realizowanych w ramach
Ośrodka Szkolenia w Zielonej Górze );
- wysoka forma prezentowana przez kandydata na zawodach krajowych
oraz międzynarodowych;
- start zawodnika w imprezach zgodnie z kalendarzem imprez PZG Trampolina;
- aktualne badania lekarskie i dobry stan zdrowia potwierdzony wpisem do
książeczki sportowo-lekarskiej;
- uzyskane minimum punktowe nie jest kryterium absolutnym -Trener Kadry
zastrzega prawo do decyzji ostatecznej biorąc pod uwagę inne zdaniem
Trenera istotne przesłanki szkoleniowo-sportowe dot. powołania
zawodnika/czki do reprezentacji.
2. Na wniosek Trenera KN, decyzję o udzieleniu rekomendacji
poszczególnym zawodnikom do Reprezentacji Narodowej podejmuje
Zarząd Sekcji Trampoliny. W przypadku kiedy więcej niż 4 zawodników
lub zawodniczek uzyska punktowe minimum kwalifikacyjne, ostateczny
skład osobowym reprezentacji proponuje Trener Kadry Narodowej.
Rekomendowany przez Zarząd Sekcji osobowy skład Reprezentacji
zatwierdza Zarząd Główny PZG.
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3. Zawodnicy ubiegający się o powołanie do reprezentacji na MŚS 2018 są
zobowiązani do startu w I i w II półroczu 2018 r. w zawodach krajowych i
zagranicznych w układach docelowych, w których planują wystartować na
MŚS 2018. – zawodnik może być zwolniony ze startu krajowego lub
zagranicznego tylko za zgodą Trenera Kadry Narodowej - dot. członków
KN powołanych na dane zawody.
4. Zawodnik , który nie jest członkiem Kadry Narodowej, może być powołany
w skład Reprezentacji Polski.
5. Prawo do ubiegania się o start mają również zawodnicy, którzy spełniają
kryteria sportowe, a z powodów finansowych PZG nie są powołani do
Reprezentacji. W takich przypadkach po uzyskaniu akceptacji Trenera
Kadry Narodowej i pozytywnej opinii Zarządu Sekcji Trampoliny, udział
zawodnika może być sfinansowany ze środków z poza budżetu PZG.
Środki na udział takiego zawodnika muszą wpłynąć do Związku w
ustalonym
terminie
respektowanym
przez regulaminy
imprez
międzynarodowych i PZG,
6. Trener Kadry przedstawia ostateczny skład do zatwierdzenia przez
Zarząd Główny PZG, ilość powołanych zawodników zależeć będzie od
możliwości finansowych Związku.
SKOKI SYNCHRONICZNE
Pary synchroniczne zostaną utworzone z zawodników, którzy zostaną
zakwalifikowani na MŚS do reprezentacji. Skład osobowy par zostanie
uzgodniony przez Trenera Kadry Narodowej z trenerami prowadzącymi
poszczególnych zawodników.
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