
Kryteria kwalifikacji zawodników KN ON do startów  
w zawodach mistrzowskich i  Pucharach Europy w roku 2023 

 
1. Mistrzostwa Świata 16-24.07.2023 Pilzno 

 
 
Aktualne badania lekarskie COMS.  

 Kwalifikację uzyskają zawodnicy konkurencji), którzy spełnią niżej wymienione kryteria  

•  zajęcie miejsca 1- 8 m indywidualnie w PE Nove Mesto  13-21.05.2023 
•  zajecie miejsca 1- 4 m w konkurencji mikst, debel w PE Nove Mesto 13-21.05.2023 
• uzyskanie minimum wynikowego  do 18.06 na zawodach z kalendarza PZŁucz lub oficjalnych 

sprawdzianach wyznaczonych przez trenera kadry.  
 
- kobiety łuki klasyczne         580 pkt                                                                                   
- mężczyźni łuki klasyczne     590 pkt                                                                                     
- kobiety łuki bloczkowe         650 pkt                                                                                     
- mężczyźni łuki bloczkowe    660 pkt                                                 
- zawodnicy w kategorii W1   600 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 na podstawie obserwacji i sprawdzianów kadry a ostateczny skład zatwierdza zarząd 
PZŁucz. 
 

2. Mistrzostwa Europy 13-21.08.2023 Rotterdam 
 
•  zajęcie miejsca 1-16 w MŚ w konkurencji indywidualnie, kwalifikacja automatyczna 
•  zajecie miejsca 1-8 w konkurencji mikst debel, w MŚ kwalifikacja automatyczna 
•  zajęcie miejsca 1-8 m indywidualnie w PE Nove Mesto 13-21.05.2023 
•  zajecie miejsca 1-4 m w konkurencji mikst, debel w PE Nove Mesto 13-21.05.2023 

uzyskanie minimum wynikowego  do 20.07 
 
• łuki klasyczne mężczyźni    580 pkt      
• łuki klasyczne kobiety    580 pkt   
• łuki bloczkowe mężczyźni    660 pkt     
• łuki bloczkowe kobiety    650 pkt   
• łuki w kategorii W1     600 pkt 

 
 
W przypadku nie uzyskania w/w kryteriów kwalifikacji, skład reprezentacji proponuje trener 
na podstawie obserwacji i sprawdzianów kadry a ostateczny skład zatwierdza zarząd PZŁucz. 
 
 
 
 
 
 



 
 
3. I Runda Pucharu  Europy 13-21.05.2023 Nove Mesto 
 
 Uzyskanie minimum wynikowego  do 16.04 na zawodach z kalendarza PZŁucz lub oficjalnych 
sprawdzianach, wyznaczonych przez trenera kadry 
 
•   łuki klasyczne mężczyźni     560 pkt 
•   łuki klasyczne kobiety    560 pkt 
•   łuki bloczkowe mężczyźni     650 pkt 
•   łuki bloczkowe kobiet     640 pkt 
•   łuki w kategorii W1      580 pkt 

 
W przypadku nie uzyskania kryteriów wynikowych, o składzie ilościowym reprezentacji decyduje 
trener kadry na podstawie obserwacji i sprawdzianów kadry.  
 
Oficjalne sprawdziany : 
Zgrupowanie szkoleniowe 25.02-06.03  COS Zakopane 
Zgrupowanie szkoleniowe 19.03-27.03  COS Zakopane 
Zgrupowanie szkoleniowe 11-16.04 Prudnik 
 
  
 


