Kryteria kwalifkacji na Mistrzostwa Europy oraz Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie
Trener kadry juniorów: mgr Jacek Wodyk
Trenerzy współpracujący: trenerzy klubowi zawodników kadry narodowej.
1. Kwalifkacja zawodniczek nastąpi po cyklu zawodów kontrolnych krajowych i
zagranicznych zgodnie z Kalendarzem Imprez GSK PZG. Do zawodów zostaną
wytypowane zawodniczki z rocznika 2003-2004 na podstawie wyników uzyskanych na
zawodach kontrolnych w wieloboju. Warunkiem uczestnictwa będzie uzyskanie
wyników wielobojowego minimum 46pkt.
2. o składzie reprezentacji juniorek decyduje trener kadry na podstawie obserwacji reprezentowanej formy sportowej zawodników oraz wyników sportowych.
3. Ostateczny skład zatwierdza zarząd PZG na podstawie wniosku trenera kadry
narodowej
4. Dodatkowy punkt, doliczony do maksymalnego wyniku uzyskanego w wieloboju może
uzyskać zawodniczka, który:
 nie opuściła żadnych konsultacji szkoleniowych Kadry Polski Juniorów w okresie od
01.01.2018
 spełniła wszystkie wymagania(elementowe)stawiane każdorazowo zawodniczkom
przed rozpoczęciem konsultacji.
 nie opuścił żadnych zawodów z kalendarza Polskiego Związku Gimnastycznego
 zawodniczka uzyskała minimum 45. pkt w wieloboju na zawodach centralnych lub
turniejach i zawodach Międzynarodowych .
5. W przypadku jeżeli więcej zawodniczek spełni kryteria kwalifkacji, o awansie do drużyny bądź zawodniczki, decyduje ranking stworzony na podstawie startów w pucharze
Polski oraz Indywidualnych Mistrzostwach Polski wg klucza.
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6. Kryteria kwalifkacji na Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie dotyczą zawodniczek z
roczników: 2003
7. Aby uzyskać minimum kwalifkacji wewnętrznych na Turniej Kwalifkacyjny w Baku,
zawodniczka musi uzyskać minimum 47. pkt w wieloboju.
8. Zasady przyznawania dodatkowego punktu są identyczne, jak w przypadku kwalifkacji
do Mistrzostw Europy.

9. Dla członków KNJ które mieszkają po za granicami Polski i które chcą reprezentować
nasz kraj Trener Kadry Narodowej juniorek wyznacza harmonogram startów i konsultacji/zgrupowań, które warunkują udział zawodniczki w zawodach mistrzowskich. Czyli
start na Mistrzostwach Polski w I półroczu, i obóz kadry do imprezy głównej ( jeśli taki
jest wyznaczony).

