Kryteria kwalifikacji do reprezentacji Polski Juniorów na zawody
międzynarodowe w 2019 r.
Mistrzostwa Świata Juniorów – Madryt/Hiszpania 19-25.08.2019 r. 3Kj + 3Mj
1. Zawodnicy/-czki kadry narodowej na II półrocze 2019,
2. Zawodnicy/-czki zajmujący miejsce indywidualnie w „8” w klasyfikacji końcowej
w Pucharze Europy Juniorów w Bukareszcie 15-20.07.2019 r.
3. W przypadku braku realizacji kryterium zawartego w punkcie 2 do reprezentacji kwalifikuje się
1 zawodnik i 1 zawodniczka, którzy zajęli najwyższe lokaty w klasyfikacji końcowej IORWA w
Pucharze Europy Juniorów w Bukareszcie.
4. Pozostali zawodnicy/-czki do reprezentacji kraju w składzie osobowym 2K + 2M, którzy
uzyskali limit wynikowy w konkurencji 2x70m na zawodach IRPEJ w dniach 13-18.05.2019
lub na zawodach III RPP w Żywcu w dniach 1-2.06.2018 na poziomie:
- juniorzy – 640pkt.,
- juniorki – 620pkt.
W przypadku uzyskania w/w limitów wynikowych przez więcej niż 2 zawodników/-czek
decydować będzie wyższy wynik punktowy.
5. W przypadku braku realizacji w/w kryteriów o jednym zawodniku i o jednej zawodniczce
zadecyduje trener kadry narodowej na podstawie analizy szkoleniowej o przydatności
zawodników do strzelania drużynowego.
6. Skład reprezentacji kraju wytypowany przez trenera kadry narodowej juniorów na podstawie
w/w kryteriów musi być zatwierdzony przez Zarząd PZŁucz.

Puchar Europy Juniorów – Bukareszt/Rumunia 15-20.07.2019 4K+4M
1. Zawodnicy/-czki kadry narodowej na II półrocze 2019 r.
2. Najlepszy zawodnik/zawodniczka na zawodach I Rundy Pucharu Europy Juniorów – Catez
Słowenia 13-18.05.2019 r. w końcowej klasyfikacji pod warunkiem uzyskania w rundzie
kwalifikacyjnej: juniorzy – 630pkt, juniorki 615 pkt.
3. Zawodnicy/-czki wytypowani w ilości do 3K i 3M –w terminie do dnia 2.06.2019 r. na podstawie
uzyskania minimum wynikowego: M – 640pkt., K – 620pkt. w konkurencji 2x70m na zawodach
II rundy Pucharu Polski w Krakowie w dniach 18-19.05.2019 r lub III rundy Pucharu Polski
w Żywcu w dniach 1-2.06.2019r.
4. W przypadku nieuzyskania minimum wynikowego /z pkt.3/, kwalifikację uzyskują zawodnicy i
zawodniczki, którzy uzyskali 2 najwyższe wyniki na w/w zawodach.
5. O trzecim zawodniku i trzeciej zawodniczce decyduje trener kadry narodowej na podstawie
analizy szkoleniowej o przydatności zawodników do strzelania drużynowego.

Puchar Europy Juniorów – Catez/Słowenia 13-18.05.2019 r. 4K+4M
1. Zawodnicy/-czki kadry narodowej na I półrocze 2019 r.

2. Trzech najlepszych zawodników/-czek w końcowej klasyfikacji zawodów Turniej Nadziei
Olimpijskich Lwów 30.04 – 5.05.2019 r. pod warunkiem uzyskania wyników w kwalifikacjach
w konkurencji 2x70 m minimum
M – 630pkt., K 615 pkt.
3. W przypadku nieuzyskania limitów w kwalifikacjach /pkt. 2/do zawodów PE kwalifikuje się 3
najlepszych zawodników i 3 najlepsze zawodniczki w końcowej klasyfikacji zawodów
4. O czwartym zawodniku decyduje trener na podstawie przydatności do zawodników do
strzelania drużynowego.

Turniej Nadziei Olimpijskich Lwów 30.04 – 5.05.2019 r. 4K+4M
1. Zawodnicy/-czki kadry narodowej na I półrocze 2019 r.
2. Zawodnicy/-czki wytypowani w ilości do 3K i 3M –w terminie do dnia 7.04.2019 r. na podstawie
uzyskania minimum wynikowego M – 640pkt. K – 620pkt. w konkurencji 2x70m na zawodach
Międzynarodowy Puchar Gór Opawskich w Prudniku w dniach 6-7.04.2019 r.
3. W przypadku nieuzyskania minimum wynikowego /z pkt.2/ zawodnicy/-czki, którzy uzyskali 3
najwyższe wyniki.
4. O czwartym zawodniku zawodniczce decyduje trener kadry na podstawie przydatności do
strzelania drużynowego.

Kryteria kwalifikacji do reprezentacji Polski Juniorów młodszych
na zawody międzynarodowe w 2019 r.
Mistrzostwa Świata Juniorów Młodszych – Madryt/Hiszpania 19-25.08.2019 r. 3Kjm +
3Mjm
1. Zawodnicy/-czki kadry narodowej na II półrocze 2019 r.,
2. Mistrz i Mistrzyni Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2019 r.
3. Zawodnicy i zawodniczki 1K+1M, którzy uzyskali w konkurencji 2x60 m limity wynikowe
M - 650 i K - 630 podczas zawodów: Puchar Europy Juniorów modszych – Catez/Słowenia 1318.05.2019 r. lub III Rundy Pucharu Polski Juniorów młodszych w Zamościu w dniu 22.06.2019
r.
4. W przypadku braku realizacji kryterium zawartego w punkcie 3 do reprezentacji kwalifikuje się
1 zawodnik i 1 zawodniczka, którzy zajęli najwyższe lokaty w klasyfikacji końcowej IORWA w
Pucharze Europy Juniorów młodszych w Catez /Słowenia 13-18.05.2019 r
5. O trzecim zawodniku / zawodniczce decyduje trener kadry narodowej na podstawie
przydatności do strzelania drużynowego.

6. Skład reprezentacji kraju wytypowany przez trenera kadry narodowej juniorów na podstawie
w/w kryteriów musi być zatwierdzony przez Zarząd PZŁucz.

Puchar Europy Juniorów Modszych – Catez/Słowenia 13-18.05.2019 r. 4K+4M
1. Zawodnicy/-czki kadry narodowej na I półrocze 2019 r.
2. Trzech najlepszych zawodników/-czek w końcowej klasyfikacji zawodów Turniej Nadziei
Olimpijskich Lwów 30.04 – 5.05.2019 r. pod warunkiem uzyskania wyników w kwalifikacjach
na poziomie minimum: M – 640 , K - 640. w konkurencji 2x60 m
3. W przypadku nieuzyskania limitów w kwalifikacjach /pkt 2/do zawodów PE kwalifikuje się 3
najlepszych zawodników w końcowej klasyfikacji zawodów
4. O czwartym zawodniku / zawodniczce decyduje trener kadry na podstawie przydatności do
strzelania drużynowego

Turniej Nadziei Olimpijskich Lwów 30.04 – 5.05.2019 r. 4K+4M
1. Zawodnicy/-czki kadry narodowej na I półrocze 2019 r.
2. Zawodnicy/-czki wytypowani w ilości do 3K i 3M –w terminie do dnia 15.04.2019 r. na
podstawie uzyskania minimum wynikowego M - 640, K - 620 w konkurencji 2x60 m na
zawodach: Międzynarodowy Puchar Gór Opawskich w Prudniku w dniach 13-14.04.2019 r.
3. W przypadku nieuzyskania minimum wynikowego /z pkt.2/, kwalifikację do reprezentacji
uzyskuje trzech zawodników i trzy zawodniczki, którzy uzyskali w rankingu najwyższe wyniki
w konkurencji 2 x 60m. O czwartym zawodniku i zawodniczce decyduje trener kadry na
podstawie przydatności do strzelania drużynowego.

