ZASADY KWALIFIKACJI DO REPREZENTACJI NA ŚWIATOWE ZAWODY
GRUP WIEKOWYCH
W AKROBATYCE SPORTOWEJ W 2022 ROKU
02-08.03.2022r. BAKU - AZERBEJDŻAN

Terminy zgłoszeń ( ZOSTANA PODANE PO UKAZANIU SIĘ DYREKTYW)
Definitive Registration –
Nominative Registration –
Opłaty:
Startowe :.
Pobyt: 50 % do.
II część do

1. Wymogi stawiane zespołom/dwójkom:
a) start w zawodach: Mistrzostwa Polski Juniorów (2021), Wars i Sawa
(2021),Turniej Kwalifikacyjny (2021); Grand Prix (2021),
b) zespoły / dwójki powinny prezentować wysoki poziom sportowy na który
składa się :
 odpowiednia trudność układów;
 pewność wykonywania układów;
 kompozycja i choreografia układów zadowalająca;
 brak znacznych różnic wzrostowych oraz dysproporcji wagowych,
 zespoły powinny osiągać średnie oceny za wykonanie co najmniej
8,3-8,8, za artystyczność co najmniej 7,5-8,0.
c) aktualne badania lekarskie i dobry stan zdrowia potwierdzony wpisem
do książeczki sportowo-lekarskiej;

2. Zespoły/dwójki ubiegające się o powołanie do reprezentacji na ŚZGW są zobowiązane
do startu przynajmniej 2 razy w w/w zawodach w takiej kategorii wiekowej, w której
planują wystartować na ŚZGW.
3. Zawody: Grand Prix oraz Turniej kwalifikacyjny odbędą się według nowych
przepisów FIG na lata 2022-2024.
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4. Zespół/dwójka, która nie jest w Kadrze Narodowej, może zostać powołany w skład
Reprezentacji Polski.
5. Skład Reprezentacji Polski na ŚZGW proponuje i opiniuje do zatwierdzenia
Zarządowi Sekcji Akrobatyki Sportowej trener koordynator – Kadry Narodowej.
6. W przypadku wystąpienia losowego zdarzenia, które wykluczy dany zespół/dwójkę ze
startu w ŚZGW, Zarząd Sekcji może powołać inny zespół/dwójkę – posiadający na
dany moment najlepszą dyspozycję na podstawie sprawdzianu lub startu kontrolnego (
zapisy pkt. 1 lit. a) nie obowiązują).
7. Postanowienia końcowe:
a) interpretacja Regulaminu przysługuje Zarządowi Sekcji Akrobatyki Sportowej,
a dalej Zarządowi Głównemu PZG;
b) uzupełnień lub zmian zapisów w niniejszym Regulaminie może dokonać
Zarząd Sekcji Akrobatyki Sportowej na wiosek trenera koordynatora – Kadry
Narodowej;
c) sytuacje sporne, nie mające rozstrzygnięcia w niniejszym Regulaminie,
rozpatruje i rozstrzyga Zarząd Sekcji Akrobatyki Sportowej w porozumieniu
z trenerem koordynatorem – Kadry Narodowej, a dalej Zarząd Główny PZG.

Zarząd Sekcji Akrobatyki Sportowej
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