Zasady kwalifikacji do Mistrzostwa Świata i Europy
Juniorów w Biegu na Orientację

I. Mistrzostw Świata Juniorów – BnO
1. Reprezentacja Polski na Mistrzostwa Świata Juniorów w biegu na orientację w Danii (zwanych
dalej MŚJ) zostanie powołana przez Zarząd PZOS na wniosek Trenera Kadry Juniorów do dnia
14 czerwca 2019 roku.
2. Zawodnicy zostaną wyłonieni w oparciu o system startów kwalifikacyjnych, po spełnieniu niżej
wymienionych warunków:
a. posiadania aktualnej licencji zawodniczej PZOS,
b. posiadania aktualnych badań zdrowotnych lekarza sportowego.
3. Lista startów kwalifikacyjnych:
Lp.

Data

Miejsce

Zawody/Konsultacje

Rodzaj biegu

1

17.03.2019

Łódź

Cross/Łódzkie Biegi
Górskie

Bieg przełajowy - start
obserwowany

2

10-12.05.2019

Gdynia

Klubowe Mistrzostwa
Polski

Bieg sprinterski i
klasyczny

3

18.05.2019

Smołdzęcino
k/Połczyn Zdrój

Mistrzostwa Polski

Bieg średniodystansowy

4

8-10.06.2019

Silkeborg and
Aarhus, Dania

Test Races

Bieg sprinterski,
średniodystansowy,
klasyczny

4. Punktacja startów kwalifikacyjnych:
a) za każde zwycięstwo w biegach kwalifikacyjnych zawodnik otrzymuje 100 punktów, a pozostali
zawodnicy zdobywają punkty w zależności od procentowej straty czasu do zwycięskiego
zawodnika,
b) w przypadku biegu sprinterskiego za każdy 1 procent straty czasu do zwycięzcy zawodnik
traci 8 punktów, maksymalnie można stracić 12,5% czasu do zwycięzcy, aby otrzymać punkty
(wynik zaokrągla się do pełnych punktów),
c) w przypadku biegu średniodystansowego za każdy 1 procent straty czasu do zwycięzcy
zawodnik traci 5 punktów, maksymalnie można stracić 20% czasu do zwycięzcy, aby otrzymać
punkty (wynik zaokrągla się do pełnych punktów),
d) w przypadku biegu klasycznego za każdy 1 procent straty czasu do zwycięzcy zawodnik traci
4 punkty, maksymalnie można stracić 25% czasu do zwycięzcy, aby otrzymać punkty (wynik
zaokrągla się do pełnych punktów),

e) do punktacji końcowej zalicza się cztery najlepsze wyniki z sześciu startów kwalifikacyjnych.
5. Na MŚJ reprezentacja Polski będzie liczyła maksymalnie 12 osób.
Skład reprezentacji zostanie wyłoniony przez trenera kadry w oparciu o wyniki biegów
kwalifikacyjnych.
6. Zawodnicy, którzy w kwalifikacji końcowej zajmą pierwsze i drugie miejsce w kategorii, zostaną
zakwalifikowani do reprezentacji Polski na MŚJ. W przypadku powołania mniej niż 4 zawodników
z jednej kategorii, gwarantowane miejsce ma tylko zawodnik, który zajął pierwsze miejsce
w kwalifikacjach. W obu przypadkach pozostałe miejsca są do decyzji trenera kadry juniorów.
7. Skład reprezentacji na MŚJ zostanie podany do dnia 14.06.2019 roku.
8. Zawodnicy, którzy znajdą się w składzie reprezentacji na MŚJ mają obowiązek uczestniczyć
w pozostałych do startu głównego akcjach szkoleniowych, na które zostaną powołani.
9. Udział w kwalifikacjach odbywa się na koszt klubów lub własny, chyba że zawodnik jest
powołany na start lub konsultacje, podczas których odbywa się bieg kwalifikacyjny, jako Kadra
Narodowa Juniorów.
10. Każdy zawodnik kwalifikujący się na MŚJ powinien poinformować trenera kadry polski
juniorów o minimum trzech startach obserwowanych, odbywających się w okresie 01.03 - 31.05
2019. Będą to starty z szeroką obsadą dobrych zawodników z całego świata, najlepiej starty
zagraniczne, w trudnym terenie. Szczególnym atutem będzie wykazanie przez zawodnikami
umiejętności biegania w terenie podobnym do zawodów mistrzowskich. Trener potraktuje te starty
jako biegi obserwowane i weźmie je pod uwagę przy powoływaniu zawodników na imprezę
mistrzowską.
11. Zespół Szkolenia PZOS informuje, że program szkoleniowo-startowy dla kadry juniorów może
ulec modyfikacji w przypadku zaistnienia obiektywnych przyczyn. Wszelkie zmiany w programie,
w tym w szczególności zmiany wynikające z niezależnych od PZOS przyczyn uniemożliwiających
realizację kwalifikacji w komunikowanych wcześniej miejscach i terminach, będą omawiane
ponownie przez Zarząd PZOS w celu znalezienia najlepszego rozwiązania dla zawodników.
O zmianach kluby i zawodnicy kadry zostaną poinformowani odpowiednim wcześniejszym
komunikatem.
Opracowanie:
Tomasz Pabich

II. Mistrzostw Europy Juniorów - BnO
1. Reprezentacja Polski na Mistrzostwa Europy Juniorów w biegu na orientację w Białorusi
(zwanych dalej MEJ) zostanie powołana przez Zarząd PZOS na wniosek Trenera Kadry
Juniorów.
2. Zawodnicy zostaną wyłonieni w oparciu o system startów kwalifikacyjnych i obserwacje
zawodników przez trenera kadry na zawodach ogólnopolskich po spełnieniu niżej wymienionych
warunków:
a. posiadanie aktualnej licencji zawodniczej PZOS,
b. posiadanie aktualnych badań zdrowotnych.
3. Lista startów kwalifikacyjnych:
Lp.

Data

Miejsce

Zawody/Konsultacje

Rodzaj biegu

1

17.03.2019

Łódź

Cross/Łódzkie Biegi
Górskie

Bieg przełajowy - start
obserwowany

2

1012.05.2019

Gdynia

Klubowe Mistrzostwa
Polski

Bieg sprinterski i
klasyczny

3

18.05.2019

Smołdzęcino
k/Połczyn Zdrój

Mistrzostwa Polski

Bieg średniodystansowy

4

7-9.06.2019

Białoruś

Konsultacje z biegami
kwalifikacyjnymi

Bieg sprinterski i
klasyczny

4. Punktacja startów kwalifikacyjnych:
a) za każde zwycięstwo w biegach kwalifikacyjnych, zawodnik otrzymuje 100 punktów, a pozostali
zawodnicy zdobywają punkty w zależności od procentowej straty czasu do zwycięskiego
zawodnika,
b) w przypadku biegu sprinterskiego za każdy 1 procent straty czasu do zwycięzcy zawodnik
traci 8 punktów, maksymalnie można stracić 12,5% czasu do zwycięzcy, aby otrzymać punkty
(wynik zaokrągla się do pełnych punktów),
c) w przypadku biegu średniodystansowego za każdy 1 procent straty czasu do zwycięzcy
zawodnik traci 5 punktów, maksymalnie można stracić 20% czasu do zwycięzcy, aby otrzymać
punkty (wynik zaokrągla się do pełnych punktów),
d) w przypadku biegu klasycznego za każdy 1 procent straty czasu do zwycięzcy zawodnik traci
4 punkty, maksymalnie można stracić 25% czasu do zwycięzcy, aby otrzymać punkty (wynik
zaokrągla się do pełnych punktów),
e) do punktacji końcowej zalicza się trzy starty najlepsze wyniki z pięciu startów.
5. Na MEJ reprezentacja Polski będzie liczyła maksymalnie 16 osób. Skład reprezentacji zostanie
wyłoniony przez trenera kadry w oparciu o wyniki biegów kwalifikacyjnych i własnych obserwacji.
6. Zawodnicy, którzy w kwalifikacji końcowej zajmą pierwsze i drugie miejsce w kategorii, zostaną
zakwalifikowani do reprezentacji Polski na MŚJ. W przypadku powołania mniej niż 4 zawodników

z jednej kategorii, gwarantowane miejsce ma tylko zawodnik, który zajął pierwsze miejsce
w kwalifikacjach. W obu przypadkach pozostałe miejsca są do decyzji trenera kadry juniorów.
7. Skład reprezentacji na MEJ zostanie ostatecznie podany do dnia 14.06.2019 roku.
8. Zawodnicy, którzy znajdą się w składzie reprezentacji na MEJ mają obowiązek uczestniczyć
w pozostałych do startu głównego akcjach szkoleniowych, na które zostaną powołani.
9. Udział w kwalifikacjach odbywa się na koszt klubów lub własny, chyba że zawodnik jest
powołany na start lub konsultacje, podczas których odbywa się bieg kwalifikacyjny, jako Kadra
Narodowa Juniorów.
10. Każdy zawodnik kwalifikujący się na MEJ powinien poinformować trenera kadry polski
juniorów o minimum dwóch startach obserwowanych, odbywających się w okresie 01.03 - 31.05
2019. Będą to starty z szeroką obsadą dobrych zawodników z całego świata, najlepiej starty
zagraniczne, w trudnym terenie. Trener potraktuje te starty jako biegi obserwowane i weźmie je
pod uwagę przy powoływaniu zawodników na imprezę mistrzowską.
11. Zawodnicy z K/M18 mogą się kwalifikować jednocześnie na MEJ i na Mistrzostwa Świata
Juniorów.
12. Zespół Szkolenia PZOS informuje, że program szkoleniowo-startowy dla kadry juniorów może
ulec modyfikacji w przypadku zaistnienia obiektywnych przyczyn. Wszelkie zmiany w programie,
w tym w szczególności zmiany wynikające z niezależnych od PZOS przyczyn uniemożliwiających
realizację kwalifikacji w komunikowanych wcześniej miejscach i terminach, będą omawiane
ponownie przez Zarząd PZOS w celu znalezienia najlepszego rozwiązania dla zawodników.
O zmianach kluby i zawodnicy kadry zostaną poinformowani odpowiednim wcześniejszym
komunikatem.
Opracowanie:
Tomasz Pabich

