
 
Kryteria kwalifikacji do reprezentacji kraju na zawody zagraniczne w roku 2022  

 

Zawodnicy i zawodniczki kadry narodowej seniorów posiadający aktualną zdolność 

lekarską z COMS. 

1. Obowiązkowe uczestnictwo zawodniczek/zawodników w szkoleniu w systemie 
„łączonym” Polskiego Związku Łuczniczego (centralne akcje szkoleniowe 
i stacjonarne szkolenie klubowe) według koncepcji szkolenia i planu treningowego 
opracowanego wspólnie przez Dział Szkolenia PZŁucz. i we współpracy z trenerami 
klubowymi zawodniczek/zawodników w procesie przygotowań do najważniejszej 
imprezy w cyklu szkolenia olimpijskiego tj. Mistrzostw Świata w Berlinie w dniach 
28.07-7.08.2023r. 

2. Cykl zawodów zagranicznych: 
 

I Runda Pucharu Świata Antalya / Turcja 18-24.04.2022 

  

1. Zawodnicy i zawodniczki kadry narodowej seniorów - 4K + 4M wyłonieni podczas 

zawodów w konkurencji olimpijskiej 4x70m + IORWA: 

• Ogólnopolski Halowy Turniej Kwalifikacyjny – Prudnik 26-27.03.2022r. 

• Międzynarodowy Puchar Gór Opawskich – Prudnik 9-10.04.2022r.  

 

II Runda Pucharu Świata – Gwangju / Korea Płd. 16-22.05.2022 

 

1. Zawodnicy i zawodniczki kadry narodowej seniorów - 4K+4M. 

2. 2 najlepsze zawodniczki i 2 najlepszych zawodników - pod warunkiem uzyskania 

limitu wynikowego w konkurencji 2x70m: kobiety 650pkt., mężczyźni 660pkt.  

podczas I Rundy Pucharu Świata w Antalyi/Turcja. 

3. Pozostałe zawodniczki i pozostali zawodnicy zakwalifikowani na podstawie – 

rankingu uzyskanych najwyższych wyników punktowych w konkurencji olimpijskiej 

2x70m podczas zawodów I Rundy Pucharu Polski Seniorów w Prudniku w dniach 

30.04-1.05.2022r. rozegranych w konkurencji 2x70m + 2x70m.  

4. W przypadku braku realizacji kryterium w pkt. 2 – kwalifikację uzyskuje jedna  

zawodniczka i jeden zawodnik najwyżej sklasyfikowani w reprezentacji PZŁucz. 

w konkurencji 2x70m podczas I Rundy Pucharu Świata w Antalyi.  



 
 

Mistrzostwa Europy Seniorów - Monachium / Niemcy 6-12.06.2022 

 

Zawodnicy i zawodniczki kadry narodowej seniorów 3M + 3K 

1. Zawodnicy i zawodniczki, którzy uzyskali miejsce od 1-16 w końcowej klasyfikacji 

podczas zawodów II Rundy Pucharu Świata w Korei Płd.  

2. Pozostali zawodnicy i zawodniczki, którzy uzyskali  najwyższe  wyniki 

w konkurencji olimpijskiej 2x70m podczas zawodów II Rundy Pucharu Świata 

3. Ostateczny skład reprezentacji na Mistrzostwa Europy zatwierdza Zarząd 

PZŁucz. 

 

III Runda Pucharu Świata Paryż / Francja 20-26.06.2022 – 4K + 4M  

 

1. 3 zawodniczki i 3 zawodników, reprezentanci kraju na ME w Monachium 

2. 1 zawodniczka i 1 zawodnik, którzy uzyskali najwyższe wyniki punktowe w 

konkurencji 2x70 m na zawodach wg kalendarza imprez centralnych PZŁucz. (II 

Runda Pucharu Polski, Memoriał Mieczysława Nowakowskiego, Puchar Beskidów)  


