Kryteria kwalifikacji zawodników kadry narodowej
w konkurencji łuków bloczkowych do zawodów zagranicznych
w roku 2018
W Mistrzostwach Europy Seniorów, Pucharach Świata lub Europy Seniorów,
Mistrzostwach Europy Juniorów mogą wystartować zawodnicy w konkurencji łuków
bloczkowych
po spełnieniu n/w warunków:
1. Zdolność lekarska uzyskana w COMS
2. Zawodnicy/zawodniczki, którzy uzyskają limit wynikowy
ogólnopolskich/międzynarodowych i zagranicznych na poziomie:

na

zawodach

mężczyźni/juniorzy – konkurencja 2x50 metrów– 700/680 pkt.
kobiety/juniorki – konkurencja 2x50 metrów– 690/675 pkt.
3. Mistrzostwa Europy Seniorów – Legnica 27.08-1.09.2018r.
– 3K+3M.
- uzyskanie limitu wynikowego w konkurencji 2x50m:
kobiety – 690pkt.
mężczyźni – 700pkt.
na zawodach ogólnopolskich/międzynarodowych i zagranicznych w terminie do dnia
4.08.2018r.
W przypadku nieuzyskania wymaganego limitu wynikowego do reprezentacji kraju
zostaną zakwalifikowani zawodnicy/zawodniczki:
a) najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik w końcowej klasyfikacji
indywidualnej na zawodach Pucharu Świata w Berlinie
b) najlepszy zawodnik/zawodniczka w końcowej klasyfikacji indywidualnej na
zawodach – Międzynarodowy Memoriał Ireny Szydłowskiej w Warszawie w dniach
23-24.06.2018r.
c) najlepszy zawodnik/zawodniczka w końcowej klasyfikacji indywidualnej na
zawodach – Pucharu Europy w Sofii w dniach 31.07-4.08.2018r.
d) w przypadku powtórzenia się zawodnika/zawodniczki w realizacji kryteriów
zawartych w pkt. 3 a), 3 b), 3 c), o 3-cim lub ewentualnie 2-gim
zawodniku/zawodniczce do reprezentacji zadecyduje trener kadry narodowej na
podstawie wyników sportowych uzyskanych przez zawodników podczas Pucharu
Europy w Sofii w dniach 31.07-4.08.2018r.
4. Puchar Świata – Berlin 17-22.07.2018r. – 1K + 1M
a) najlepszy zawodnik/zawodniczka na podstawie uzyskanych wyników na zawodach
międzynarodowych: Memoriał Nowakowskiego/PŚw. Antalya, Puchar Beskidów, Memoriał
Szydłowskiej.

5. Puchar Świata – Antalya 21-26.05.2018r. – 1K + 1M
- najlepszy zawodnik i najlepsza zawodniczka na podstawie aktualnie najwyższego poziomu
sportowego w kraju wytypowani przez trenera kadry narodowej.
6. Puchar Europy – Sofia 31.07-4.08.2018r. – 3K + 3M
a) reprezentant kraju/ reprezentantka na Puchar Świata w Berlinie
b) najlepszych 2 zawodników/zawodniczek na podstawie uzyskanych wyników na zawodach
międzynarodowych: Memoriał Nowakowskiego/PŚw. Antalya, Puchar Beskidów, Memoriał
Szydłowskiej.

1. PZŁucz pokrywa koszty udziału w zawodach dla zawodników, którzy spełnią ustalone
kryteria.
2. W przypadku nie spełnienia kryteriów wynikowych trener kadry narodowej może
zakwalifikować do reprezentacji kraju młodego rozwojowego zawodnika/zawodniczkę
w perspektywie przygotowań do Mistrzostw Świata 2019.
3. Ostateczny skład reprezentacji Polski w kategorii łuków bloczkowych bez względu na
formę finansowania udziału zawodnika w zawodach zatwierdza Zarząd PZŁucz.
4. Wyżej wymienione kryteria dotyczą zawodników będących członkami kadry narodowej.

Kryteria kwalifikacji zawodników kadry narodowej
w konkurencji field do Mistrzostw Świata.
Mistrzostwa Świata Field – Cortina/Włochy
4-9.09.2018
Zasady kwalifikacji:
Konkurencja łuków klasycznych
Reprezentacja Polski będzie się składać z drużyny kobiet – 3 osoby i 1-go zawodnika.
1. Zawodnicy kadry narodowej seniorów.
2. W kategorii kobiet kwalifikację automatyczną uzyskują: Mistrzyni i V-ce Mistrzyni Polski
Seniorów Field z zawodów rozegranych w Jaworzu w dniach 7-8.07.2018r.
3. Trzecia zawodniczka zostanie wytypowana przez trenera kadry narodowej.
4. W kategorii mężczyzn kwalifikację automatyczną uzyskuje Mistrz Polski Seniorów Field
na rok 2018.

Konkurencja łuków bloczkowych
1. Zawodnicy kadry narodowej seniorów.
2. Najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik wytypowani przez trenera kadry narodowej
na podstawie wyników uzyskiwanych na zawodach międzynarodowych w sezonie 2018.
Konkurencja łuków barebow (łuk goły):
- Mistrzyni Polski i Mistrz Polski na rok 2018 z Mistrzostw Polski Field w Jaworzu
w kategorii seniorów w dniach 7-8.07.2018r.

