Zasady i kryteria kwalifikacji seniorek
na Mistrzostwa Europy BAKU 2020
Osoby odpowiedzialne za realizację zadania:
Trener Kadry seniorek PZG.: mgr Jacek Wodyk
Trenerzy współpracujący: trenerzy klubowi zawodników kadry narodowej.
1. Kwalifikacja zawodniczek nastąpi po cyklu zawodów ogólnopolskich i zagranicznych
zgodnie z kalendarzem imprez GSK PZG. Do reprezentacji zostaną wytypowane
zawodniczki na podstawie wyników uzyskanych na zawodach. Warunkiem
uczestnictwa będzie uzyskanie wyników wielobojowego minimum 48 pkt. lub wyniku
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2. O składzie reprezentacji seniorek decyduje trener kadry na podstawie obserwacji
reprezentowanej formy sportowej zawodniczek oraz wyników sportowych jak również
trudności układów i przydatności do drużyny.
3. Ostateczny skład zatwierdza zarząd PZG na podstawie wniosków trenera Kadry
Narodowej
4. Do kryterium kwalifikacji zaliczane są zawody i konsultację ( sprawdziany) po pandemii
COVID 19.
5. Zawodniczki mają obowiązek uczestniczenia w zawodach, zgrupowaniach i
konsultacjach Kadry do imprezy głównej zgodnie z Kalendarzem Imprez PZG 2020
6. Do kryterium kwalifikacji zaliczane są zawody rangi FIG i zawody międzynarodowe według FIG oraz Drużynowe Mistrzostwa Polski i Indywidualne Mistrzostwa Polski.
7. W przypadku, jeżeli więcej zawodniczek spełni lub nie spełni kryteria kwalifikacji, o
awansie do drużyny, decyduje ranking najlepszych wyników pod kątem przydatności
do drużyny, wyniki startów kontrolnych, startów FIG oraz Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach Polski.
8. Dla członków, KNS, które mieszkają poza granicami Polski i które chcą reprezentować
nasz kraj Trener kadry wyznacza harmonogram startów i konsultacji/zgrupowań, Decydują dwa starty według zasad FIG i przesłanie wyników do Trenera Kadry. Zawodniczka
ma obowiązek uczestniczenia w obozie Kadry do imprezy głównej, ( jeśli taki jest wyznaczony). Ewentualne odstępstwo od tej zasady może uczynić Trener Kadry z uzasadnionych, bardzo ważnych przyczyn.
9. Konsultację szkoleniowe na CO PZG dla zawodników i trenerów klubowych ubiegające
się o start na ME są możliwe po wcześniejszym ustaleniu terminu z trener Kadry.

( na koszt klubów). Terminy sprawdzianów ( konsultacji) dla szerokiego składu: pierwszy termin 18-19.09, 25-26.09 na CO PZG w Zabrzu. Istnieje możliwość przyjechania na
dłuższy okres.
Trener Kadry Jacek Wodyk

