Zasady kwalifikacji do Kadry Narodowej Juniorów w Biegu na Orientację
Kwalifikacja do Kadry Narodowej Juniorów odbywa się na następujących zasadach:
1. Zawodnicy otrzymują punkty w kilku różnych kategoriach, które na koniec są sumowane.
Punkty przyznawane są za:
a. miejsce w rankingu ogólnopolskim publikowanym na stronie PZOS. Osoby będące
w roku kwalifikacyjnym młodszym rocznikiem w swojej kategorii wiekowej
otrzymują punkty według miejsca w rankingu z poprzedniej kategorii wiekowej
z uwzględnieniem wszystkich zawodników. Osoby będące w roku kwalifikacyjnym
starszym rocznikiem w swojej kategorii wiekowej otrzymują punkty według miejsca
w rankingu z poprzedniego sezonu, ale bez uwzględnienia osób, które były od nich
starsze rocznikowo. Przykład: zawodnik X jest obecnie “starszą osiemnastką”.
W poprzednim sezonie zajął w rankingu 4 miejsce, ale jako “młodsza
osiemnastka”, a wszystkie 3 osoby, które uplasowały się przed nim były starsze
o jeden rok. Po ich usunięciu z zestawienia zawodnik X zajmuje 1 miejsce
w rankingu i otrzymuje 6 punktów. Za pierwsze miejsce w rankingu osoba
otrzymuje 6 punktów, za każde kolejne o 1 punkt mniej,
b. za powołanie na Mistrzostwa Europy Juniorów i Mistrzostwa Świata Juniorów
zawodnicy otrzymują:
i.
2 punkty za powołanie do głównego składu
ii.
1 punkt za powołanie do rezerwy
c. Za medale na Mistrzostwach Polski w Sprinterskim, Średniodystansowym
i Klasycznym biegu na orientację zawodnicy otrzymują odpowiednio 3, 2 i 1 punkt
za 1, 2 i 3 miejsce,
d. Za medale na biegach indywidualnych podczas Pucharu Najmłodszych zawodnicy
otrzymują odpowiednio 3, 2 i 1 punkt za 1, 2 i 3 miejsce.
2. O ilości osób w Kadrze Narodowej decyduje trener kadry.
3. Zawodnik, który zajął pierwsze miejsce w rankingu ogólnopolskim w swoim roczniku jest
włączany do Kadry Narodowej.
4. Powołania kolejnych osób do Kadry Narodowej następują na podstawie decyzji trenera
kadry w oparciu o sumę zdobytych punktów opisanych w punkcie 1 oraz obserwacji
trenera.
5. Podział na kadrę A i kadrę B jest decyzją trenera kadry.
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