Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego
Regulamin powoływania zawodników do Reprezentacji Polski na
Mistrzostwa Świata i Europy w roku 2015

1. Grupą priorytetową są zawodnicy, którzy przygotowują się do Mistrzostw Świata i
Europy Seniorów.
Wybór zawodników będzie opierał się na wg następujących kryteriów :
a) Poziom sportowy w poszczególnych konkurencjach.
b) Możliwości poprawy poziomu sportowego
c) Skuteczność zawodników w sytuacjach ekstremalnie stresowych ( mierzonej
wynikami na zawodach klasy: A – Mistrzostwami Świata, Europy oraz Pucharami
Świata)
d) Dyspozycyjność zawodników w procesie szkolenia – uczestnictwo w zgrupowaniach,
konsultacjach, zawodach oraz we wszystkich akcjach organizowanych przez Polski
Związek Pięcioboju Nowoczesnego.
a. Wszyscy zawodnicy zakwalifikowani do grupy, w celu weryfikacji ich
poziomu sportowego będą mogli być powoływani na akcje weryfikacyjne
zawarte w kalendarzu PZPNow. na rok 2015 : badania diagnostyczne,
sprawdziany, konsultacje, zawody krajowe i zawody zagraniczne.
Warunkiem koniecznym powołania na te akcje jest udział w szkoleniu
stacjonarnym – klubowym lub ośrodkowym, potwierdzonym przez trenera
koordynatora odpowiedzialnego za proces szkoleniowy oraz uproszczona
dokumentacja treningowa z realizacji szkolenia składana przez zawodników
co miesiąc. Zawodnicy nie uczestniczący w akcjach weryfikacyjnych nie będą
brani pod uwagę przy ustaleniach reprezentacji na imprezy mistrzowskie
(wyjątek – niedyspozycja zdrowotna, potwierdzona przez lekarza PZPNow ).
b. W celu zapewnienia ciągłości szkolenia (sprawa sygnalizowana przez
trenerów klubowych), nie przewiduje się mieszania stacjonarnego
szkolenia klubowego i związkowego. Zawodnicy nie zakwalifikowani do
Ośrodka Szkolenia PZPNow. lub z niego rezygnujący nie biorą udziału w
zgrupowaniach.
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Lista zawodników zakwalifikowanych do szkolenia olimpijskiego :

Kobiety:
1.
2.
3.
4.

Nowacka Oktawia
Skarzyńska Aleksandra
Hachulska Natalia
Maliszewska Anna

24 lata
27 lat
23 lata
22 lata

zdecydowała się na szkolenie klubowe

Staśkiewicz Szymon
Świderski Jarosław
Stasiak Sebastian
Gralewski Michał

28 lat
22 lata
21 lat
21 lat

zdecydował się na szkolenie klubowe
zdecydował się na szkolenie klubowe

Golis Remigiusz
Klekot Łukasz
Kryczka Przemysław
Kuruc Krzysztof
Stefański Michał
Markowska Paula
Kobecka Marta
Hoffmann Bartosz

(młodzieżowiec)
(młodzieżowiec)
(młodzieżowiec)

Mężczyźni:
1.
2.
3.
4.

Rezerwa :
Seniorzy :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Kryteria kwalifikacji na ME i MŚ we wszystkich kategoriach:
Regulamin powoływania reprezentacji na Mistrzostwa Europy do lat 16 ( Youth B)
( UWARUNKOWANE : zabezpieczenie finansowe)
Warunki konieczne – ogólne:
1. Realizować program przygotowań do imprezy głównej tzn. brać udział w
zgrupowaniach, konsultacjach, badaniach diagnostycznych oraz zawodach krajowych
i zagranicznych zawartych w kalendarzu na rok 2015.
2. Posiadać zgodę do uprawiania sportu wystawioną przez COMS
3. Uzyskać w 3-boju ( pływanie + combined)
a. Mężczyźni : 3600 punktów ( aktualnie 900 punktów)
b. Kobiety :
3200 punktów ( aktualnie 800 punktów)

Regulamin powoływania reprezentacji na Mistrzostwa Świata i Europy do lat 18 ( Youth A)
( UWARUNKOWANE : zabezpieczenie finansowe)
Warunki konieczne – ogólne:
1. Realizować program przygotowań do imprezy głównej tzn.
brać udział w
zgrupowaniach, konsultacjach, badaniach diagnostycznych oraz zawodach krajowych
i zagranicznych zawartych w kalendarzu PZPNow. na rok 2015
2. Posiadać zgodę do uprawiania sportu wystawioną przez COMS
3. Uzyskać w 3-boju ( pływanie + combined)
a.
b.

Mężczyźni : 3600 punktów ( aktualnie 900 punktów)
Kobiety :
3200 punktów ( aktualnie 800 punktów)

Mistrzostwa Świata do lat 18 ( Youth A)
1. Powyższe kryteria wynikowe
2. 1-10 na ME w Pradze ( 08.07- 12.07.2015)

Mistrzostwa Europy do lat 18 ( Youth A)
( UWARUNKOWANE : zabezpieczenie finansowe)
Reprezentacja Polski na Mistrzostwa Europy zostanie ustalona cyklu zawodów klasyfikacyjnych.
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Regulamin powoływania reprezentacji na Mistrzostwa Świata i Europy do lat 21
( UWARUNKOWANE : zabezpieczenie finansowe)
Warunki konieczne – ogólne:
1. Realizować program przygotowań do imprezy głównej tzn. brać udział w
zgrupowaniach, konsultacjach, badaniach diagnostycznych oraz zawodach krajowych
i zagranicznych zawartych w kalendarzu PZPNow. na rok 2015
2. Posiadać zgodę do uprawiania sportu wystawioną przez COMS
3. Uzyskać w 3-boju ( pływanie + combined) – warunek konieczny
a.
b.

Mężczyźni : 3600 punktów ( aktualnie 900 punktów)
Kobiety :
3200 punktów ( aktualnie 800 punktów)
Mistrzostwa Świata do lat 21

Reprezentacja Polski na Mistrzostwa Świata zostanie ustalona po MME w Sofii/BUL. . Do
reprezentacji zostaną zakwalifikowani zawodnicy, którzy uplasowani na miejscach 1-8.
Mistrzostwa Europy do lat 21
( UWARUNKOWANE : zabezpieczenie finansowe)

Mistrzostwa Świata i Europy Seniorów
Warunki konieczne – ogólne:
1. Realizować program przygotowań do imprezy głównej tzn. brać udział w
zgrupowaniach, konsultacjach, badaniach diagnostycznych oraz zawodach krajowych
i zagranicznych zawartych w kalendarzu PZPNow. na rok 2015.
2. Posiadać zgodę do uprawiania sportu wystawioną przez COMS
3. Uzyskać w 3-boju ( pływanie + combined) przynajmniej 2 razy w roku na zawodach
międzynarodowych ( Pucharach Świata)
a. Mężczyźni : 3700 punktów ( aktualnie 930 punktów)
b. Kobiety :
3200 punktów ( aktualnie 800 punktów)
4. Uzyskać w klasyfikacji Pucharu Świata minimum 75 punktów lub przynajmniej raz
uplasować się na w przedziale 1-8.
5. Priorytet mają zawodnicy którzy zakwalifikują się Finału Pucharu Świata, szczególnie
Ci którzy uplasują się w tych zawodach na miejscach 1-16.
Reprezentacja na zawody seniorów zostanie wybrana z grupy zawodników, którzy
zrealizują powyższe kryteria. Dodatkowo - ocena w konkurencjach wymiernych będzie
dokonywana po każdych zawodach krajowych, natomiast w szermierce i jeździe konnej
tylko po zawodach międzynarodowych.
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