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ZASADY KWALIFIKACJI DO REPREZENTACJI
NA MISTRZOSTWA EUROPY JUNIORÓW
W SKOKACH NA TRAMPOLINIE W 2020 ROKU
(07-10.05.2020 Gothenburg /Szwecja)

I. Wymogi stawiane zawodnikom:
 uzyskanie minimum punktowego 2 razy w terminie od 01 września 2019 do 07 marca
2020 na wymienionych niżej zawodach krajowych:
- Mistrzostwa Polski Juniorów 2019
- Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 2019
- Mistrzostwa Polski Seniorów 2019
- Ogólnopolskie Zawody Młode Talenty 2019
- Puchar Polski nr 1 ( do ustalenia ze względu na brak kalendarza startów PZG na rok
2020)
i na wymienionych poniżej zawodach międzynarodowych:
- Międzynarodowy Turniej w skokach na trampolinie Jablonec- Czechy 2019
- Międzynarodowy Turniej „ Perły Mazowsza" Warszawa 2019
- WAGC Tokio 2019
- inne ustalone indywidualnie z Trenerem KN
Skoki indywidualne na trampolinie
MĘŻCZYŻNI:
KOBIETY:







95 pkt. w dwóch układach / eliminacje/
91 pkt. w dwóch układach / eliminacje/

realizacja planu szkolenia centralnego wyznaczonym zawodnikom, tzn.: udział
w zawodach krajowych i zagranicznych, udział w zgrupowaniach krajowych
i zagranicznych, zawartych w Centralnym Planie Szkolenia na rok 2019 i 2020, udział
w zgrupowaniach i konsultacjach w ramach Centralnego Ośrodka Szkolenia
(wg uzgodnionej formy w roku 2019 i 2020);
wysoka forma prezentowana przez kandydata na zawodach krajowych oraz
międzynarodowych;
start zawodnika w zawodach zgodnie z kalendarzem imprez PZG oraz planem
szkolenia centralnego w układach o trudności wyznaczonej przez Trenera Kadry
w uzgodnieniu z Trenerem klubowym na poszczególne zawody;
aktualne badania lekarskie i dobry stan zdrowia potwierdzony wpisem do książeczki
sportowo- lekarskiej,
1. Zawodników do reprezentacji powołuje Trener Kadry Narodowej.
W przypadku kiedy więcej niż 4 zawodników lub zawodniczki uzyskają
punktowe minimum kwalifikacyjne o ostatecznym składzie osobowym
reprezentacji decyduje najwyższy uzyskany wynik na zawodach od 01
września 2019 do 07 marca 2020.
2. Zawodnicy ubiegający się o powołanie do reprezentacji na MEJ 2020r. są
zobowiązani do startu w każdych zawodach w układach docelowych,
w których planują wystartować na MEJ 2020r.
3. Zawodnik, który nie jest członkiem Kadry Narodowej, może być powołany
w skład Reprezentacji Polski.
4. 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 Skoków na Trampolinie, udział
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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.
5. Trener Kadry przedstawia ostateczny skład do zatwierdzenia przez Zarząd
PZG, ilość powołanych zawodników zależeć będzie od możliwości
finansowych Związku.
SKOKI SYNCHRONICZNE
Pary synchronowe będą utworzone spośród zawodników, którzy zostaną
zakwalifikowani na MEJ 2020 do reprezentacji. Skład osobowy par zostanie
uzgodniony przez Trenera Kadry Narodowej z trenerami prowadzącymi
poszczególnych zawodników.

Zarząd Sekcji Trampoliny PZG
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