
 
Kryteria kwalifikacji zawodników kadry narodowej 

w konkurencji łuków bloczkowych oraz innych konkurencji 
nieolimpijskich do zawodów zagranicznych w roku 2023 

 
W Mistrzostwach Świata Seniorów, Pucharach Świata i Europy Seniorów, 

Mistrzostwach Świata Juniorów mogą wystartować zawodnicy w konkurencji łuków 
bloczkowych po spełnieniu n/w warunków: 
 

1. Zawodnicy kadry narodowej 
2. Zdolność lekarska uzyskana w COMS  
3. Zawodnicy/zawodniczki, którzy uzyskają limit wynikowy na zawodach 

ogólnopolskich/międzynarodowych i zagranicznych na poziomie: 
 
mężczyźni/juniorzy – konkurencja 2x50 metrów– 695/680 pkt.  
 
kobiety/juniorki – konkurencja 2x50 metrów– 680/670 pkt.  
 

 
4. Mistrzostwa Świata Seniorów – Berlin 31.07-7.08.2022 r. – 3M+3K  

 

a) 1 zawodnik i 1 zawodniczka – uczestnicy Igrzysk Europejskich w Krakowie 
b) 2 zawodnicy i 2 zawodniczki, którzy uzyskają limit wynikowy jak w pkt 3. podczas 

zawodów: 
• I Runda Pucharu Świata, Antalya 18-23.04.2023  
• II Runda Pucharu Europy Porec, Chorwacja 29.05 – 4.06.2023 

 
c) W pierwszej kolejności pod uwagę brane będą wyniki uzyskane na zawodach 

zagranicznych. 
 

d) W przypadku nieuzyskania w/w limitów wynikowych kwalifikację 1M + 1K, którzy 
uzyskali najwyższy wynik podczas zawodów zagranicznych wymienionych 
w podpunkcie a), dwóch kolejnych zawodników wytypuje Dział Szkolenia PZŁucz 
 
 

5. Igrzyska Europejskie – Kraków 1K+1M 
a) 1 zawodnik + 1 zawodniczka, którzy uzyskają limit wynikowy jak w pkt 3. podczas 

zawodów: 
• I Runda Pucharu Świata, Antalya 18-23.04.2023  
• II Runda Pucharu Europy Porec, Chorwacja 29.05 – 4.06.2023 
b) W przypadku uzyskania limitu wynikowego przez więcej niż 1 zawodnika lub 1 

zawodniczkę kwalifikację uzyska zawodnik / zawodniczka z najwyższym wynikiem 
c) W przypadku braku realizacji limitu wynikowego decyzję podejmie Dział szkolenia 

PZŁucz. 
 



 
 

 

6. II Runda Pucharu Europy Porec, Chorwacja 29.05 – 4.06.2023 (3M+3K) 
 

a) Zawodnicy/czki, którzy uzyskają limit wynikowy jak w pkt 3. podczas zawodów 
I Runda Pucharu Świata, Antalya 18-23.04.2023 

b) W przypadku nie uzyskania limitów zgodnie z podpunktem a), zawodnicy/czki, którzy 
uzyskali limit wynikowy jak w pkt.3 na zwodach ogólnopolskich z kalendarza 
zawodów centralnych PZŁucz. 
 

7. I Runda Pucharu Świata, Antalya 18-23.04.2023  – 3M+1K 
 
3 Zawodników i 1 zawodniczka wytypowani przez Dział Szkolenia PZŁucz. na podstawie 
wyników uzyskiwanych w konkurencji 2x50 m w sezonie 2022. 


