
ZASADY KWALIFIKACJI 

DO REPREZENTACJI MŁODZIEŻOWEJ W WIOŚLARSTWIE 

NA ROK 2018 

1. Szkolenie w grupie młodzieżowej w 2018 roku obejmuje zawodniczki i zawodników 
urodzonych w latach 1996-1999. 
 
2. Głównymi  imprezami  sezonu 2018 dla reprezentacji młodzieżowej są Młodzieżowe 
Mistrzostwa Świata do lat 23 rozgrywane w Poznaniu  oraz Młodzieżowe Mistrzostwa Europy  
w Brześciu (Białoruś). 
 
3. Regatami kontrolnymi w budowaniu reprezentacji na imprezy główne będą:  
 regaty międzynarodowe – 12-13.05.2018 r. w Essen (Niemcy) 
 regaty międzynarodowe – 02-03.06.2018 r. w Ratzeburgu (Niemcy) 
 
4. Kandydaci do reprezentacji  młodzieżowej  mają obowiązek: 
 posiadania książeczki zdrowia z aktualnym wpisem o zdolności do uprawiania sportu, 
którą  należy obowiązkowo przedłożyć na każdej akcji szkoleniowej. 
 prowadzenia aktualnego rejestru obciążeń treningowych w formie elektronicznej 
zaproponowanej przez Trenera Kadry Młodzieżowej 
zaktualizowany rejestr osiągnięć i postępów zawodnika tzw. ,,paszport zawodnika PZTW” 
 
5. Warunkami kwalifikacji do reprezentacji młodzieżowej jest  obowiązek startu w: 

5.1 Mistrzostwach  Polski  na ergometrze wioślarskim  27.01.2018 we Wrocławiu. 
5.2 Wiosennych Regatach Długodystansowych 14.04.2018 r. w Warszawie w jedynkach 
lub dwójkach bez sternika. 
5.3  Centralnych Kwalifikacyjnych Regatach Otwarcia Sezonu 28-29.04.2018 r. w 
Poznaniu. 

 
 Regaty rozegrane zostaną na ośmiu pasmach wody wg. systemu pierwszego dnia dwa 
finały w jedynkach i dwójkach bez sternika, a drugiego dnia dwa finały w dwójkach 
podwójnych  i czwórkach bez sternika. Do pierwszych finałów osady zostaną rozstawione na 
podstawie kolejności w Centralnych Wiosennych Regat Długodystansowych (osady, które nie 
wystartują w CWRD zostaną rozstawione do poszczególnych finałów przez pion szkolenia 
PZTW) 

                Pierwszego dnia regat: 
 wszyscy zawodnicy startują w 1x i 2-  w swoich   

                   kategoriach  wagowych. 
                Drugiego dnia regat: 

 zawodnicy wioseł krótkich wagi lekkiej i otwartej w 2x 
 zawodnicy wioseł długich wagi lekkiej i otwartej w  4- 

 
5.4 Centralnych Kontrolnych Regatach Jesiennych 27-28.10.2018 r. w Poznaniu. 



6. Na podstawie wyników uzyskanych w Centralnych Kwalifikacyjnych Regatach Otwarcia 
Sezonu 28-29.04.2018r. w Poznaniu oraz przejazdów kontrolnych podczas zgrupowania w 
Wałczu utworzona zostanie reprezentacja na start w pierwszych regatach międzynarodowych 
w Essen. 
 W wiosłach krótkich wagi lekkiej mężczyzn kandydaci do reprezentacji wyłonieni będą z 
rankingu zawodników utworzonego na podstawie  sumy czasów finałów w jedynkach  i   
dwójkach podwójnych. 
 W wiosłach krótkich mężczyzn kandydaci do reprezentacji wyłonieni będą z rankingu 
zawodników utworzonego na podstawie sumy czasów finałów w jedynkach i dwójkach 
podwójnych. 
 W wiosłach długich mężczyzn kandydaci do reprezentacji wyłonieni będą z rankingu 
utworzonego na podstawie  sumy   czasów finałów w dwójkach i czwórkach bez sternika. 

6.1 Na podstawie rankingu w poszczególnych kategoriach udział w zgrupowaniu przed  
pierwszymi regatami międzynarodowymi w Essen zapewnią sobie: 

 W wiosłach krótkich wagi lekkiej mężczyzn - pierwsza osada w 1xMBL (1 osoba) 
 W wiosłach krótkich mężczyzn - dwie pierwsze osady w 1xMB (2 osoby) 
 W wiosłach długich mężczyzn - dwie pierwsze osady w 2-MB (4 osoby) 

6.2 Pozostałych zawodników w zależności od koncepcji budowy osad reprezentacyjnych 
powoła Dyrektor Sportowy na wniosek Trenera Kadry Młodzieżowej.  
6.3 W przypadku gdy w którejkolwiek kategorii czołowe osady podczas regat 
kwalifikacyjnych w Poznaniu uzyskają poziom sportowy rażąco odbiegający od 
pozostałych kategorii, trener kadry może w ogóle nie powołać zawodników tej grupy lub 
też powołać osadę tylko na zgrupowanie bez wyjazdu na regaty międzynarodowe do 
Essen. 
 

7. Dyrektor Sportowy na wniosek Trenera Kadry Młodzieżowej może powołać do 
reprezentacji na regaty międzynarodowe zawodników, którzy nie startowali w regatach 
kwalifikacyjnych i nie zostali sklasyfikowani w rankingu. Dotyczy to jednak wyłącznie 
zawodników prezentujących wysoki poziom sportowy w ubiegłym sezonie tzn. uczestników 
Mistrzostw Świata Juniorów i Młodzieżowych Mistrzostw Świata, a obecnie studiujących i 
trenujących za granicą. 
 
8. W przypadku gdy w pierwszych regatach międzynarodowych osada reprezentacyjna 
wykaże niski poziom sportowy nie rokujący nadziei na podjęcie walki o finał „A” w 
Młodzieżowych Mistrzostwach Świata do lat 23 lub Młodzieżowych Mistrzostwach Europy 
trener kadry może nie powołać na następne regaty międzynarodowe zawodników danej 
konkurencji. 
 
9. Po ostatnich regatach międzynarodowych do dnia 18.06.2018r. oddzielnym komunikatem 
ogłoszone zostaną propozycje do zatwierdzenia przez Zarząd PZTW konkurencji i składów 
osad na Młodzieżowe Mistrzostwa Świata do lat 23 w Poznaniu oraz wstępne propozycje 
konkurencji i składów osad wraz z osobami rezerwowymi  na Młodzieżowe Mistrzostwa  
Europy w Brześciu (Białoruś). 



Po Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w zależności od osiągniętego wyniku i realizacji 
zadania wynikowego w poszczególnych konkurencjach oraz indywidualnej dyspozycji 
zawodników niektóre osady mogą nie zostać zgłoszone na MME lub też  ich składy  mogą 
ulec zmianie. Zawodnicy wchodzący w składy osad na MME muszą być przygotowani na 
ewentualne testy kontrolne sprawdzające ich aktualną dyspozycję. O testach decyduje Trener 
Kadry Młodzieżowej. 

9.1. W przypadku powstania osady poza reprezentacją, zbudowanej z innych zawodników 
istnieje możliwość jej konfrontacji z proponowanymi osadami w COS-OPO Wałcz w dniu 
13.07.2018r. w przypadku MMŚ  oraz  17.08.2017r. w przypadku MME (w skład tych osad 
nie mogą jednak wchodzić zawodnicy, którzy odmówili startu w zaproponowanych przez 
trenera kadry osadach reprezentacyjnych). 
9.2 Dyrektor Sportowy na wniosek Trenera Kadry Młodzieżowej ma prawo ustalenia 
wyścigów kontrolnych z limitem czasowym w przypadkach gdy osada reprezentacyjna w 
danej konkurencji podczas kontrolnych regat międzynarodowych nie spełniła wszystkich 
założeń wynikowych. Wyścigi te dotyczą  również osad, które ewentualnie ubiegałyby się 
o prawo startu w konkurencji nie olimpijskiej  na koszt własny. 
9.3 Termin zgłoszeń do tych wyścigów upływa z dniem 05.07.2018 r.  w przypadku MMŚ  
oraz 12.08.2018r. w przypadku MME. Ostateczną nominacje na Młodzieżowe Mistrzostwa 
Świata do lat 23 czy też Młodzieżowe Mistrzostwa Europy uzyska automatycznie 
zwycięzca biegu kwalifikacyjnego oraz zwycięzca biegu kontrolnego, ale wyłącznie po 
uzyskaniu założonego limitu czasowego. 
9.4 Osady wstępnie zakwalifikowane do startu w MMŚ w Poznaniu i w MME w Brześciu 
na podstawie wyników uzyskanych w regatach międzynarodowych w okresie 
Bezpośredniego Przygotowania Startowego powinny systematycznie podnosić swój 
poziom sportowy. Jeżeli osada na podstawie przejazdów kontrolnych w tym okresie nie 
wykazuje postępu lub wręcz go obniża w stosunku do wyników z regat 
międzynarodowych lub innych zakwalifikowanych osad (czas bezwzględny, strata do 
innych osad) może na wniosek trenera kadry zostać nie dopuszczona do startu w 
Młodzieżowych  Mistrzostwach Świata lub Europy. 
 

10. Na  akcje szkoleniowe kadry młodzieżowej w okresie przygotowawczym w r.2019 będą 
powoływani zawodnicy na podstawie: 
-  wyniku w imprezie głównej  w sezonie 2018 
-  rankingu po  Centralnych Kontrolnych Regatach Jesiennych 27-28.10.2018r. w Poznaniu. 
-  wyników konsultacji jesiennych kadry młodzieżowej 08-11.11.2018r. 
-  badań fizjologicznych w Instytucie Sportu 
-  obowiązkowych sprawozdań z wykonanej pracy wysyłanych w formie elektronicznej na     
   adres mssport@wp.pl w okresach czterotygodniowych w ( od konsultacji jesiennych) 
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