
Kryteria kwalifikacji zawodników Kadry Narodowej osób z 
niepełnosprawnościami do startów  w zawodach mistrzowskich 

i  Pucharach Europy w roku 2022 
 
1. Mistrzostwa Świata  19-27.02.2022  Dubaj  

Zgoda Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej COMS.  
Kwalifikację uzyskają zawodnicy (max 3 zawodników z najwyższymi wynikami w konkurencji), 
którzy podczas zawodów ogólnopolskich lub na oficjalnych sprawdzianach kadry ON na 
odległościach długich 70/50 m łuki klasyczne i 50 m łuki bloczkowe w terminie  15.01 lub 22-23.01 
uzyskają minimum wynikowe:  

- kobiety łuki klasyczne         570 pkt  15 m z kwalifikacji MŚ 2019                                         
- mężczyźni łuki klasyczne    600 pkt  32 m z kwalifikacji MŚ 2019                   
- kobiety łuki bloczkowe       660 pkt  25 m z kwalifikacji MŚ 2019               
- mężczyźni łuki bloczkowe  680 pkt  20 m z kwalifikacji MŚ 2019                                          
- zawodnicy w kategorii W1  320 pkt 20 m z kwalifikacji MŚ 2019 

2. I Runda Pucharu  Europy 02-10.07 Nowe Miasto  Czechy 
 

•  zajęcie miejsca 1-16 indywidualnie,1-8 mikst, 1-8 debel w MŚ  kwalifikacja automatyczna 
•  uzyskanie minimum wynikowego w zawodach   do 01.06 
•  łuki klasyczne mężczyźni     570 pkt 
•  łuki klasyczne kobiety    560 pkt 
•  łuki bloczkowe mężczyźni     650 pkt 
•  łuki bloczkowe kobiet     640 pkt 
• łuki w kategorii W1      610 pkt 
•  

 
w przypadku uzyskania kryterium wynikowego przez więcej niż planowana liczba zawodników 
do składu reprezentacji powołani  zostaną zawodnicy, którzy uzyskali najwyższe wyniki w zawodach  
w w/w terminie . 
W przypadku nie uzyskania kryteriów wynikowych, o składzie ilościowym reprezentacji decyduje 
trener kadry.  
 
3. Mistrzostwa Europy 02-08.08.2022 Rzym 
 

•  zajęcie miejsca 1-16 w MŚ w konkurencji indywidualnie, kwalifikacja automatyczna 
•  zajecie miejsca 1-8 w konkurencji mikst debel, w MŚ kwalifikacja automatyczna 
•  zajecie miejsca 1-8 w PE Nove Mesto  indywidualnie kwalifikacja automatyczna 
•  zajecie miejsca 1-4 w konkurencji mikst, debel w PE Nove Mesto   kwalifikacja 

automatyczna 
• uzyskanie minimum wynikowego  do  26.06 
• łuki klasyczne mężczyźni    580 pkt      
• łuki klasyczne kobiety    570 pkt   
• łuki bloczkowe mężczyźni    660 pkt     
• łuki bloczkowe kobiety    645 pkt   
• łuki w kategorii W1     620 pkt 

 
 
Ostateczny skład zatwierdza na wniosek trenera kadry Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego. 


