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REGULAMIN KWALIFIKACJI DO REPREZENTACJI NA
ZAWODY MIĘDZYNARODOWE W SKOKACH NA TRAMPOLINIE

I.

Na zawody międzynarodowe będzie powoływany zawodnik/czka będący/ca w
danym półroczu roku kalendarzowego w kadrze narodowej który/a spełni
określone warunki:
1. Na zawodach krajowych spełni w układzie obowiązkowym pełne wymogi FIG w danej grupie
wiekowej oraz wykona układy dowolne o trudności wg kryteriów powoływania na w/w
zawody.
2. W pierwszej kolejności będzie brać udział zawodnik/czka który/a spełni pełne kryteria na
zawody Mistrzowskie oraz World Age Group Competition.
3. Na zawody będzie powoływany zawodnik/czka którzy/a posiada określony poziom sportowy,
rozwija się, oraz cyklicznie podnosi swoje umiejętności i trudność układu dowolnego.
4. Regularnie na wniosek Trenera KN jest powoływany/na na konsultacje, zgrupowania oraz
inne wydarzenia i w nich uczestniczy .
5. Regularnie uczestniczy w zawodach krajowych zgodnie z kalendarzem PZG w danej
kategorii wiekowej.
6. Kandydat prezentuje wysoką formę na zawodach krajowych.
7. Na wniosek Trenera KN będzie możliwość uczestnictwa zawodnika/czki PK na zawodach
krajowych w celu spełnienia określonych norm powoływania na zawody międzynarodowe
i Puchary Świata.
8. Posiada aktualne badania lekarskie i dobry stan zdrowia potwierdzony wpisem do książeczki
sportowo- lekarskiej.

Skoki indywidualne na trampolinie – minimum punktowe oraz minimum trudności w układzie
dowolnym i pełne wymogi FIG w układzie pierwszym w poszczególnych grupach wiekowych.
W kat. senior minimum punktowe i trudności układu dowolnego.
Normy na TM (Age Group):
Kat. 11 - 12 lat, zawodnicy: 85,00 pkt. / 8.3 tr , zawodniczki: 84,00 pkt. 7.6 tr
Kat. 13 - 14 lat, zawodnicy: 88,00 pkt. / 9.0 tr , zawodniczki: 86,00 pkt. 8.3 tr
Kat. 15 - 16 lat, zawodnicy: 91,00 pkt. / 9.6 tr , zawodniczki: 87,00 pkt. 9.1 tr
Normy na TM (Senior):
Kat. 17+ lat zawodnicy: 53 pkt tr. 14,00 pkt
Kat. 17 + lat zawodniczki: 49 pkt tr. 10,3 pkt
Normy na PŚ (Senior):
Kat. 17+ lat zawodnicy: 54 pkt tr. 14,5pkt
Kat. 17 + lat zawodniczki: 50 pkt tr. 10,5 pkt
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II. Zasady wyłaniania reprezentantów na w/w:
1. Zawodników do reprezentacji na zawody powołuje Trener Kadry Narodowej.
W przypadku większej ilości zawodników w danej kategorii wiekowej decyduje
najwyższy wynik w danym półroczu kalendarzowym oraz możliwości finansowe
PZG przyznane dla dyscypliny w danym roku kalendarzowym.
2. Pary synchroniczne będą̨ utworzone spośród zawodników, którzy zostaną̨
zakwalifikowani na TM i PŚ do reprezentacji. Skład osobowy par zostanie
uzgodniony przez Trenera Kadry Narodowej z trenerami prowadzącymi
poszczególnych zawodników.
3. Zawodnik, który nie jest członkiem Kadry Narodowej, może być powołany
w skład Reprezentacji Polski pod warunkiem spełnionych kryteriów
powoływania na zawody międzynarodowe.
4. O ostatecznym składzie na zawody Międzynarodowe i Puchary Świata decyduje
Trener KN.

Zarząd Sekcji Trampoliny
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