ZASADY KWALIFIKACJI DO REPREZENTACJI SENIORÓW
W 2018 ROKU
ZAŁOŻENIE OGÓLNE NA LATA 2017–2020
Głównym celem czteroletniego cyklu olimpijskiego Polskiego Związku Towarzystw
Wioślarskich jest wyselekcjonowanie, budowa i przygotowanie reprezentacji na Igrzyska
Olimpijskie 2020 roku w Tokio zdolnej do zakwalifikowania do nich 7-8 osad, z których co
najmniej połowa będzie posiadała realne szanse na walkę o jeden z medali.
ZAŁOŻENIE ETAPOWE NA ROK 2018
Będzie to rok połowy cyklu olimpijskiego przeznaczony na pokazanie aktualnego
potencjału wioślarskiej reprezentacji seniorów po kątem głównych kwalifikacji olimpijskich,
które odbędą się na Mistrzostwach Świata 2019 roku w Linzu.
Dlatego powinien być to rok podporządkowany następującym celom:
•
•

Budowa nowych osad i pokazanie możliwie najszerszej grupy dla określenia ich
wartości
Założeniem szkoleniowym jest przygotowywanie w sezonie 2018 następujących osad:
Kobiety

-

dwójka podwójna wagi lekkiej
czwórka podwójna
czwórka bez sterniczki
dwójka bez sterniczki
dwójka podwójna

Mężczyźni

-

dwójka podwójna wagi lekkiej
czwórka podwójna
ósemka
jedynka
dwójka podwójna
czwórka bez sternika

Przewidywany jest start jak najszerszej reprezentacji wioślarskiej w Mistrzostwach
Europy i Świata pod warunkiem, że będą one reprezentować odpowiedni poziom sportowy.
ZASADY SZCZEGÓŁOWE
1. Obowiązkowy start w Mistrzostwach Polski na ergometrze wioślarskim 27.01 we
Wrocławiu.
2. Obowiązkowy start w Wiosennych Kontrolnych Regatach Otwarcia Sezonu 27 –
28.04. w Poznaniu.
Zawodniczki i zawodnicy kandydujący do reprezentacji powinni zająć miejsca w
pierwszej dziesiątce rankingu w konkurencji jedynek lub dwójek bez sternika
stworzonego na podstawie finałów pierwszego dnia regat.

3. Stworzone przez Trenerów Kadry poszczególnych grup treningowych osady
wystartują w trzech międzynarodowych startach kwalifikacyjnych: Pucharach Świata
w Belgradzie, Linzu i Lucernie oraz Mistrzostwach Europy Seniorów w Strathclyde.
4. Na podstawie tych startów stworzony zostanie wewnętrzny dla każdej konkurencji
ranking wszystkich startujących reprezentacji.
5. Do Mistrzostw Świata Seniorów w Płowdiw zgłoszone zostaną jedynie te osady, które
w swoich konkurencjach znajdą się w przedziale dającym realne szanse na walkę o
zajęcie miejsca w pierwszej ósemce swoich konkurencji.
6. Dla zawodników i osad, które pozostaną poza składami reprezentacji i nie odmówili
udziału w budowie i przygotowaniach osad reprezentacyjnych jedyną szansą startu
w Mistrzostwach Świata w Sarasocie jest najpierw dwukrotny start w Pucharach
Świata w Poznaniu i Lucernie (na koszt własnego sponsora) i dwukrotne
udowodnienie swojej wyższości nad osadą zbudowaną przez trenera kadry seniorów
danej grupy i spełnieniu warunku zawartego w pkt. 5.
7. Osady w konkurencjach nieolimpijskich chcące wystartować w Mistrzostwach Świata
Seniorów w Sarasocie muszą spełnić następujące warunki:
a. Dla określenia swojego poziomu sportowego i miejsca w rankingu konkurencji
należy wystartować na koszt własnego sponsora na regatach Pucharu Świata
w Lucernie (jedyne zawody cyklu, w których rozgrywane są konkurencje
nieolimpijskie z wyjątkiem jedynek wagi lekkiej kobiet i mężczyzn).
b.

Start na Mistrzostwach Świata musi zostać zaakceptowany przez Zarząd
PZTW i sfinansowany przez własnego sponsora.

