Warszawa, 16.12.2020 r.

Zasady kwalifikacji do KNS 2022
Kadra narodowa seniorów 2022 składać się będzie z dwóch segmentów: kadry A i kadry B.
Do kadry A zostaną zakwalifikowani zawodnicy, którzy spełnią poniższe kryteria:
1. Zajmować będą miejsca w pierwszej 50-ce przynajmniej jednego z rankingów/klasyfikacji IOF
wg. stanu na 30.11.2021:
a. Ranking IOF (leśny)
b. Ranking Sprinterski IOF
c. Klasyfikacji generalnej Pucharu Świata
2. Lub/i osiągną minimum 2 razy w ciągu 2021 roku miejsca w pierwszej 20-ce zawodów
indywidualnych (z pominięciem kwalifikacji):
a. Pucharu Świata
b. Mistrzostw Europy
c. Mistrzostw Świata
3. Dodatkowo maksymalnie po jednym zawodniku/zawodniczce (odpowiednio dla kat. K i M)
rekomendowanych przez trenerów KNS w przypadku:
a. Zawodnika szybko rozwijającego się, dochodzącego do czołówki światowej, który
rokuje osiąganie w najbliższym czasie miejsc w pierwszej 20-ce imprez głównych.
b. Zawodnika, który osiągał już miejsca w pierwszej 20-ce imprez głównych, osiąga już
bardzo dobrą formę ale nie ma odpowiedniego rankingu z powodu przerwy
spowodowanej kontuzją.
Do kadry B zastaną zakwalifikowani zawodnicy, którzy spełnią co najmniej jedno z poniższych
kryteriów:
1. Zajmować będą następujące miejsca przynajmniej jednego z rankingów/klasyfikacji IOF wg.
stanu na 30.11.2021:
a. W pierwszej 200-ce Ranking IOF (leśny)
b. W pierwszej 200-ce Ranking Sprinterski IOF
c. W pierwszej 100-ce klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i zdobyli co najmniej
10 pkt PŚ w sezonie 2021.
2. Zdobędą przynajmniej jeden medal indywidualny MP seniorów w 2021r. To kryterium musi
być potwierdzone wysoką formą w trakcie całego sezonu oraz wysoką oceną potencjału
zawodnika na arenie międzynarodowej – w opinii trenerów kadry.
3. Ponadto maksymalnie po 2-óch zawodników/zawodniczek (odpowiednio dla kat. K i M)
o wysokim potencjale, rokujących dalszy wyraźny postęp, którzy osiągnęli miejsca w top
6 indywidualnych MP 2021 – wg. oceny trenerów kadry.
4. Dla zawodników z kategorii młodzieżowców (K/M 20) przechodzących w 2022r. do seniorów:
a. Najlepszy zawodnik i zawodniczka kat. 20 wg. klasyfikacji medalowej indywidualnych
MP 2021 (najwięcej medali złotych, potem srebrnych, na końcu brązowych).
W przypadku równej liczby medali klasyfikacji medalowej decyduje miejsce
w rankingu krajowym wg. stanu na 30.11.2021.

b. W uzasadnionych przypadkach do kadry B może zostać zakwalifikowana większa
liczba zawodników kat. K/M 20 (sumarycznie maksymalnie po 3 w kategorii) jeśli
poziom zawodników w kategorii jest bardzo wyrównany, a czołówka kategorii rokuje
osiąganie wyników na wysokim poziomie w kategorii seniorów.
Trenerzy KNS przedstawiają listę zakwalifikowanych zawodników do kadry A i B wraz
z uzasadnieniem do akceptacji Zarządu PZOS.
W kwestiach niewyjaśnionych powyższymi zasadami, ostateczna interpretacja należy do Zarządu
PZOS.

