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Zasady kwalifikacji TWG
Kwalifikacje do Imprezy Głównej The World Games 2017 zostaną rozegrane w
dwóch etapach. Tylko zawodnicy zakwalifikowani po I etapie biorą udział w dalszych
kwalifikacjach.
I etap obejmuje biegi kwalifikacyjne organizowane w dniach 24-26 marca 2017 r.
24 marca – sprint Złotoryja
25 marca – middle okolice Lwówka
26 marca – sprint Świdnica
Punktacja:
Zwycięzca = 100pkt
Sprint: strata 2sek. - 1pkt
Middle: strata 4sek. - 1pkt
Po tych biegach wybierane są 3 kobiety + 3 mężczyzn, którzy kwalifikują się dalej do
TWG, a także mają zapewniony start podczas Pucharu Świata w Finlandii i MŚ w Estonii
(sprinty ewentualnie middle bądź sztafeta leśna).
Do składu „3+3” kwalifikuje się dwóch zawodników z największą liczbą punktów,
trzeci zawodnik wybierany jest z decyzji trenera.
Uwagi:
•

•
•
•

w wypadku, gdy warunki atmosferyczne (np. obfite opady śniegu) nie pozwolą na
sprawiedliwe i równe szanse dla wszystkich zawodników biorących udział w biegu
kwalifikacyjnym (tyczy się biegu middle 25 marca) zostanie odwołany,
lokalizacja rozegrania biegu na średnim dystansie zostanie podana najpóźniej 18
marca na stronie internetowej PZOS,
na biegi kwalifikacyjne obowiązują tereny zakazane (Embargoed Area) dostępne na
stronie internetowej PZOS,
ostateczna lista osób zakwalifikowanych do II etapu zostanie podana do 31 marca.

II etap kwalifikacji obejmuje 4 biegi:
12 maja – sprint Test race – Estonia
13 maja – middle Test race – Estonia
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24 maja – sprint na Pucharze Świata – Finlandia
27 maja – middle na Pucharze Świata – Finlandia
Punktacja:
Zwycięzca = 100pkt
Sprint: strata 2sek. - 1pkt
Middle: strata 4sek. - 1pkt
Po tych biegach trener wybiera finałowy skład: 2 kobiety i 2 mężczyzn (z
największą liczbą punktów), którzy tworzą ostateczną kadrę startującą na TWG, natomiast
pozostali zawodnicy (1 kobieta + 1 mężczyzna) są zawodnikami rezerwowymi i mają
zapewniony start podczas MŚ w sprincie.
Uwagi:
•
•
•

z 4 biegów II etapu jeden najsłabszy start zawodnika jest odrzucany (czyli
maksymalnie można zdobyć 300pkt.),
podczas sprintu na Pucharze Świata punktują tylko zawodnicy w finale A,
punktacja z I etapu kwalifikacji nie jest brana pod uwagę. Zawodnicy zaczynają II
etap kwalifikacji z zerowym kontem.

Zasady kwalifikacji do MŚ
Biegi kwalifikacyjne odbywają się w dniach 13-14 maja:
13 maja – middle Test race – Estonia
14 maja – long Test race – Estonia
20 maja – KMP bieg klasyczny – Pabianice
Na podstawie powyższych biegów kwalifikacyjnych trener wyłania kadrę do udziału
w MŚ w Estonii w biegach leśnych.
Uwagi:
•
•

zawodnicy kwalifikują się do danego dystansu,
u mężczyzn do biegu średniodystansowego kwalifikuje się zwycięzca biegu,
natomiast drugi zawodnik wybierany jest z decyzji trenera. U pań - tylko
zwyciężczyni ma zapewniony udział,
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•

•
•

u mężczyzn do biegu klasycznego kwalifikuje się zawodnik, który uzbiera najwięcej
punktów w dwóch biegach kwalifikacyjnych w klasyku (Test Race Estonia, KMP),
natomiast drugi zawodnik wybierany jest z decyzji trenera. U pań - tylko
zawodniczka z największą liczbą punktów.
Puktacja liczona wg następującego klucza:
Zwycięzca = 100pkt
8sek. starty - 1pkt
zawodnicy Kadry TWG (3+3) również mogą brać udział w kwalifikacjach do MŚ, ale
tylko na middlu,
ostateczny skład i ilość zawodników zostanie ogłoszony do 24 maja.

Prezes
Polskiego Związku
Orientacji Sportowej
Krzysztof Urbaniak

