Akademickie Mistrzostwa Świata 2020 – Orientacja
Sportowa, Bieg na Orientację
ZASADY KWALIFIKACJI
1. Reprezentacja Polski na Akademickie Mistrzostwa Świata w biegu na orientację w Rosji
(zwanych dalej AMŚ) zostanie powołana przez Zarząd PZOS na wniosek Trenera Kadry
Seniorów do dnia 14.06.2020.
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

8-10.05.2020

Świdnica

Klubowe Mistrzostwa
Polski

Bieg sprinterski i
klasyczny - trasy M21E,
K21E

2

16-17.05.2020

okolice
Bydgoszczy

Kuyavia Cup

Dwa biegi leśne - trasy
M21E, K21E

3

6-7.06.2020

Bolesławiec

Mistrzostwa Polski

Bieg sprinterski - trasy
M21E, K21E

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 dwa najlepsze wyniki z trzech kwalifikacyjnych
startów leśnych oraz jeden najlepszy wynik z dwóch kwalifikacyjnych startów
sprinterskich - łącznie można uzyskać maksymalnie 300 punktów.
5. Na AMŚ reprezentacja Polski będzie liczyła maksymalnie 12 osób. Skład reprezentacji zostanie
wyłoniony przez trenera kadry w oparciu o wyniki biegów kwalifikacyjnych.
6. Skład reprezentacji na AMŚ zostanie podany do dnia 14.06.2020 roku.
7. Udział w kwalifikacjach odbywa się na koszt klubów lub własny.
8. Każdy zawodnik kwalifikujący się na AMŚ powinien poinformować trenera kadry polski
seniorów o minimum dwóch startach obserwowanych, odbywających się w okresie 01.03 31.05.2020. Będą to starty z szeroką obsadą dobrych zawodników z całego świata, najlepiej
starty zagraniczne, w trudnym terenie, zaliczane do światowego rankingu (WRE).
9. Zespół Szkolenia PZOS informuje, że kalendarz startowy dla kwalifikujących się do AMŚ może
ulec modyfikacji w przypadku zaistnienia obiektywnych przyczyn. Wszelkie zmiany w kalendarzu,
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:
Zarząd PZOS

