ZASADY KWALIFIKACJI DO REPREZENTACJI NA MISTRZOSTWA EUROPY GRUP
WIEKOWYCH W AKROBATYCE SPORTOWEJ W 2019 ROKU
(24-27.10.2019r. Holon – Izrael)

1. Wymogi stawiane dwójkom / zespołom:
a) start na zawodach: Turniej im. Henryka Chmielewskiego, Wars i Sawa, Mistrzostwa Polski
Seniorów, Turniej Winobranie, Mistrzostwa Polski Juniorów, Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
( dla GW 11-16 lat)
b) uzyskanie minimum :


przynajmniej 1/ raz w terminie 1 stycznia 2019 do 30 września 2019 roku ( na
zawodach krajowych i międzynarodowych uwzględnionych w kalendarzu imprez PZG
– tj. Turniej im. Henryka Chmielewskiego, Wars i Sawa, Mistrzostwa Polski Seniorów,
Turniej Winobranie, Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych



JUNIOR – 51 pkt. Za dwa układy eliminacyjne;



AG 12-18 – 50 pkt. Za dwa układy eliminacyjne,



AG 11-16 – 50 pkt. Za dwa układy eliminacyjne;

c) uzyskanie wyników wyższych bądź zbliżonych do minimum na zawodach określonych w pkt.
1 a),
d)

wysoka

forma

prezentowana

przez

zawodników

na

zawodach

krajowych

i

międzynarodowych,
e) aktualne badania lekarskie i dobry stan zdrowia potwierdzony wpisem do książeczki
sportowo-lekarskiej,
f) start dwójek/ zespołów w imprezach zgodnie z kalendarzem imprez PZG w układach o pełnej,
bądź zbliżonej do pełnej trudności.

1. Dwójki / zespoły ubiegające się o powołanie do reprezentacji na ME są zobowiązane do
startu w każdych zawodach w układach i kategorii wiekowej, w których planują wystartować
na ME.
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2. Dwójka / zespół który nie jest w Kadrze Narodowej, może być powołany w skład

Reprezentacji Polski.
3. Skład Reprezentacji na ME przedstawia do zatwierdzenia Zarządowi Sekcji AS trener

koordynator.

Postanowienia końcowe:


Interpretacja

Regulaminu

przysługuje

Zarządowi

Sekcji AS, a dalej Zarządowi Głównemu PZG,


Uzupełnień lub zmian zapisów w niniejszym Regulaminie, może dokonać Zarząd Sekcji AS na wniosek
trenera koordynatora.



Sytuacje sporne, nie mające rozstrzygnięcia w niniejszym Regulaminie, rozpatruje i rozstrzyga Zarząd
Sekcji AS w porozumieniu z trenerem koordynatorem, a dalej Zarząd Główny PZG.

Zarząd Sekcji AS
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