Zasady Kwalifikacji seniorek na Mistrzostwa Europy 2019 i Mistrzostwa
Świata Stuttgart 2019

Trener kadry juniorów/pełniący funkcję trenera kadry seniorów na czas rozstrzygnięcia
konkursu w PZG.: mgr Jacek Wodyk
Trenerzy współpracujący: trenerzy klubowi zawodników kadry narodowej.

Mistrzostwa Europy 2019 - Polska
1. Kwalifikacja zawodniczek nastąpi po cyklu zawodów zagranicznych zgodnie z
kalendarzem imprez GSK PZG. Do zawodów zostaną wytypowane zawodniczki na
podstawie wyników uzyskanych na zawodach. Warunkiem uczestnictwa będzie
uzyskanie wyników wielobojowego minimum 48 pkt. lub na przyrządzie:
Przyrządy
skok
Ćwiczenia wolne
Równoważnia
Poręczę

Wynik
14.00 średnia z dwóch skoków
13.5
13.5
14.00

2. O składzie reprezentacji seniorek decyduje trener kadry na podstawie obserwacji reprezentowanej formy sportowej zawodniczek oraz wyników sportowych.
3. Ostateczny skład zatwierdza zarząd PZG na podstawie wniosków trenera Kadry
Narodowej
4. Uczestniczenie w obozie kadry do imprezy głównej jest obowiązkowy. ( jeśli taki jest
wyznaczony).
5. Do kryterium kwalifikacji zaliczane są zawody rangi FIG i zawody międzynarodowe
według FIG oraz starty kontrolne jeżeli takie są od września 2018r -2019r.
6. W przypadku jeżeli więcej zawodniczek spełni lub mniejsza liczba zawodniczek od
zakładanej nie spełni kryteria kwalifikacji, o awansie do drużyny bądź zawodniczki,
decyduje ranking stworzony na podstawie startów kontrolnych startów FIG oraz
Indywidualnych Mistrzostwach Polski wg klucza:
Miejsce w
drużynie
1 miejsce
2 miejsce
3 miejsce
4 miejsce
5 i więcej

Ranking
pkt.
6 pkt
4 pkt
3 pkt
2 pkt
1 pkt

7. Dla członków KNS, które mieszkają poza granicami Polski i które chcą reprezentować
nasz kraj. Trener kadry wyznacza harmonogram startów i konsultacji/zgrupowań, które
warunkują udział zawodniczki w zawodach mistrzowskich, czyli start na Mistrzostwach
Polski w I półroczu oraz dwa startu według zasad FIG i przesłanie wyników do trenera
kadry. Zawodniczka również powinna uczestniczyć w obozie kadry do imprezy głównej
( jeśli taki jest wyznaczony).
8. Konsultację szkoleniowe na COPZG dla zawodników i trenerów klubowych ubiegające
się o start na ME i MŚ są możliwe po wcześniejszym ustaleniu terminu z trener Kadry.
( na koszt klubów).

Mistrzostwa Świata 2019 - Niemcy
1. Kwalifikacja zawodniczek nastąpi po cyklu zawodów zagranicznych zgodnie z
kalendarzem imprez GSK PZG. Do zawodów zostaną wytypowane zawodniczki na
podstawie wyników uzyskanych na zawodach. Warunkiem uczestnictwa będzie
uzyskanie wyników wielobojowego minimum 49 pkt. lub na przyrządzie:
Przyrządy
skok
Ćwiczenia wolne
Równoważnia
Poręczę

Wynik
14.00 średnia z dwóch skoków
13.5
13.5
14.00

2. O składzie reprezentacji seniorek decyduje trener kadry na podstawie obserwacji reprezentowanej formy sportowej zawodniczek oraz wyników sportowych.
3. Ostateczny skład zatwierdza zarząd PZG na podstawie wniosków trenera Kadry
Narodowej
4. Uczestniczenie w obozie kadry do imprezy głównej jest obowiązkowy. ( jeśli taki jest
wyznaczony).
5. Do kryterium kwalifikacji zaliczane są zawody rangi FIG i zawody międzynarodowe
według FIG oraz starty kontrolne jeżeli takie są od września 2018r -2019r.
6. W przypadku jeżeli więcej zawodniczek spełni lub mniejsza liczba zawodniczek od
zakładanej nie spełni kryteria kwalifikacji, o awansie do drużyny bądź zawodniczki,
decyduje ranking stworzony na podstawie startów kontrolnych startów FIG oraz
Indywidualnych Mistrzostwach Polski wg klucza:
Miejsce w
drużynie
1 miejsce
2 miejsce
3 miejsce
4 miejsce
5 i więcej

Ranking
pkt.
6 pkt
4 pkt
3 pkt
2 pkt
1 pkt

7. Dla członków KNS, które mieszkają poza granicami Polski i które chcą reprezentować
nasz kraj. Trener kadry wyznacza harmonogram startów i konsultacji/zgrupowań, które
warunkują udział zawodniczki w zawodach mistrzowskich, czyli start na Mistrzostwach
Polski w I półroczu oraz dwa startu według zasad FIG i przesłanie wyników do trenera
kadry. Zawodniczka również powinna uczestniczyć w obozie kadry do imprezy głównej
( jeśli taki jest wyznaczony).
8. Konsultację szkoleniowe na COPZG dla zawodników i trenerów klubowych ubiegające
się o start na ME i MŚ są możliwe po wcześniejszym ustaleniu terminu z trener Kadry.
( na koszt klubów).

