Regulamin Kryteriów Kadry Seniorów

1. Polski Związek Kręglarski Sekcja Bowlingu Sportowego powołuje kadrę narodową.
2. „Kryteria wyłaniania reprezentacji Polski seniorów” (w skrócie Kryteria) są regulaminem
określającym zasady powoływania szerokiej kadry seniorów kategorii kobiet i mężczyzn oraz
wyłaniania reprezentacji.
3. Kryteria odbędą się na zasadzie punktacji wyselekcjonowanych zawodów w trakcie sezonu.
4. W zależności od turnieju zawodnicy będą zdobywać określoną ilość punktów za uzyskane miejsca.
5. Punktacją zostaną objęci wszyscy zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie oraz licencję PZK
SBS wykupioną na dany sezon rozgrywek. Zawodnicy będą musieli spełniać dodatkowe wymagania
określone w regulaminach zawodów, w których wystąpią.
6. Ranking seniorów objęty jest punktacją ciągłą i przechodzi na kolejny sezon. Zdobywane punkty
ważne są przez 365 dni (366 dni w roku przestępnym) i w trakcie sezonu będą zastąpione kolejną
edycją tego samego turnieju (np. jeśli Indywidualne Mistrzostwa Polski w sezonie 2017/2018 odbędą
się w terminie 3-4.03.2018 to punkty z tego turnieju będą ważne do momentu kiedy odbędą się
Indywidualne Mistrzostwa Polski 2018/2019 ale nie dłużej jak do 4.03.2019).
7. Ilość punktów, które zdobywają zawodnicy w turniejach opisuje tabela z załącznika nr 1
8. Wśród zawodów zaliczanych do Rankingu Kadry Polski znajdują się: Indywidualne Mistrzostwa
Polski, Indywidualny Puchar Polski, Mistrzostwa Polski Par i Trójek, eliminacje Qubica AMF (jeżeli są
rozgrywane osobno) oraz turnieje Grand Prix Polski.
9. Najlepszych 16 mężczyzn oraz najlepsze 8 kobiet musi mieć przez organizatora zagwarantowane
miejsce startowe w każdym turnieju zaliczanym do rankingu Kadry Polski.
10. W momencie powołania reprezentacji od łącznej sumy punktów odejmuje się jeden najsłabiej
punktowany dla danego zawodnika turniej ( jeżeli zawodnik nie zagrał w którymś z turniejów bądź nie
zdobył za niego punktów do rankingu odejmowane jest 0 punktów) w przypadku, gdy w rankingu

uwzględnionych jest mniej niż 8 turniejów. Gdy w rankingu kadry jest 8 lub więcej turniejów
odejmowane są 2 najsłabsze rezultaty.
11. Zawodnicy mogą zostać powołani na następujące zawody:


Mistrzostwa Świata ( 6 osób)



Mistrzostwa Europy (6 osób)



World Singles Championship (2 osoby)



European Champions Cup (1 osoba)



Qubica AMF World Cup (1 osoba)



World Games (2 osoby)

12. European Champions Cup: Na ECC powołani zostają Mistrz i Mistrzyni Polski na dany sezon oraz
dodatkowo 2 osoby rezerwowe wśród mężczyzn ( I i II vice- mistrz Polski) oraz dwie rezerwowe wśród
kobiet ( I i II vice- mistrzyni Polski). W przypadku rezygnacji z powołania Mistrzów Polski oraz osób
rezerwowych Zarząd zastrzega sobie prawo do powołania na ECC osób spoza kolejności rankingowej
lub nie wysyłania żadnego zawodnika na ECC.
13. Qubica AMF World Cup: Na Puchar Świata powołani zostają zwycięzcy turnieju eliminacyjnego do
Qubica AMF na dany sezon oraz dodatkowo 2 osoby rezerwowe wśród mężczyzn (osoby z 2 i 3
miejsca w tym turnieju) oraz dwie rezerwowe wśród kobiet (zawodniczki z 2 i 3 miejsca w tym
turnieju). W przypadku rezygnacji z powołania zwycięzców oraz osób rezerwowych Zarząd zastrzega
sobie prawo do powołania na Puchar Świata osób spoza kolejności rankingowej lub nie wysyłania
żadnego zawodnika na Puchar Świata.
14. World Singles Championship: Na Indywidualne Mistrzostwa Świata zostają powołane 2 najwyżej
sklasyfikowane osoby z Rankingu Kadry Polski w momencie powołania oraz po 2 osoby rezerwowe. W
przypadku rezygnacji powołanych zawodników oraz osób rezerwowych z wyjazdu Zarząd zastrzega
sobie prawo do powołania osób spoza kolejności rankingowej, wysłania niepełnego składu kadry lub
nie wysyłania żadnego zawodnika.
15. Mistrzostwa Europy: Na Mistrzostwa Europy zostaje powołanych 6 najwyżej sklasyfikowanych
osób z Rankingu Kadry Polski w momencie powołania oraz 4 osoby rezerwowe wśród mężczyzn oraz
2 osoby rezerwowe wśród kobiet. W przypadku rezygnacji powołanych zawodników oraz osób
rezerwowych z wyjazdu Zarząd zastrzega sobie prawo do powołania osób spoza kolejności
rankingowej, wysłania niepełnego składu kadry lub nie wysyłania żadnego zawodnika.
16. Mistrzostwa Świata: Na Mistrzostwa Świata zostaje powołanych 6 najwyżej sklasyfikowanych
osób z Rankingu Kadry Polski w momencie powołania oraz 4 osoby rezerwowe wśród mężczyzn oraz
2 osoby rezerwowe wśród kobiet. W przypadku rezygnacji powołanych zawodników oraz osób
rezerwowych z wyjazdu Zarząd zastrzega sobie prawo do powołania osób spoza kolejności
rankingowej, wysłania niepełnego składu kadry lub nie wysyłania żadnego zawodnika.

17. World Games: W przypadku zakwalifikowania się Polskiej Kadry na zawody World Games,
powołanie w pierwszej kolejności otrzymują osoby, które ten awans bezpośrednio uzyskały, czyli 2
najwyżej sklasyfikowane osoby w kategorii All Events na Mistrzostwach Europy poprzedzających
zawody World Games.
18 . Zarząd zastrzega sobie możliwość powołania wyróżniających się na arenie międzynarodowej
zawodników poza kolejnością rankingową. O takiej decyzji zarząd poinformuje na stronie
internetowej Sekcji Bowlingu Sportowego przed startem każdego sezonu. Ilość osób powoływanych z
rankingu kadry ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu.
19. Finansowanie:


Zarząd każdorazowo ustali maksymalną kwotę dofinansowania przypadającą na jednego
zawodnika na dany turniej określaną jako 100% dofinansowania. Zarząd poda orientacyjną
kwotę wraz z początkiem sezonu, konkretna kwota zostanie podana w momencie powołania.



Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Indywidualne Mistrzostwa Świata: Zawodnicy
uzyskują dofinansowanie wg zajętego miejsca w rankingu kadry:

1 miejsce- 70% maksymalnej kwoty
2 miejsce- 55% maksymalnej kwoty
3 miejsce- 40% maksymalnej kwoty
4 miejsce- 30% maksymalnej kwoty
5 miejsce- 25% maksymalnej kwoty
6 miejsce- 25% maksymalnej kwoty

W przypadku rezygnacji osób z miejsc 1-6 zawodnicy rezerwowi otrzymują 15 % maksymalnej
kwoty.


Dodatkowe 20% maksymalnej kwoty zawodnik otrzymuje, gdy uzyska średnią z turniejów
Kryteriów Kadry w obecnym lub poprzednim sezonie (przy minimalnej ilości 30 rozegranych
gier) przynajmniej 200 dla mężczyzn i 185 dla kobiet. Dodatkowe 10% maksymalnej kwoty
zawodnik otrzymuje, gdy uzyska średnią z turniejów Kryteriów Kadry w obecnym lub
poprzednim sezonie (przy minimalnej ilości 30 rozegranych gier) 195-199,99 dla mężczyzn i
180-184,99 dla kobiet. W przypadku turniejów z re-entry do średniej brany jest pod uwagę
tylko najwyższy skład danego zawodnika i gry finałowe.



Dodatkowe 20% maksymalnej kwoty zawodnik otrzymuje, gdy w ciągu 3 ostatnich lat
przynajmniej raz znalazł się w pierwszej połowie stawki w kategorii All Events na zawodach
międzynarodowych ( Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Świata Qubica AMF,
European Champions Cup, World Singles Championship). W przypadku, gdy zawodnik nie

brał udziału w ciągu 3 ostatnich lat w wymienionych zawodach, zawodnik otrzymuje
dodatkowe 10% maksymalnej kwoty dofinansowania.


Maksymalne dofinansowanie na jednego zawodnika wynosi 100%



W przypadku zawodników, którzy powołani są poza kolejnością rankingową, Zarząd ustala
wysokość dofinansowania indywidualnie.



European Champions Cup i Puchar Świata Qubica AMF- zawodnicy powołani (również z listy
rezerwowej) mają opłacony transport na miejsce zawodów w przypadku Pucharu Świata, a w
przypadku ECC wpisowe oraz zakwaterowanie. W przypadku zawodników, którzy powołani są
poza kolejnością rankingową, Zarząd ustala wysokość dofinansowania indywidualnie.

20. Powołanie następuje na przynajmniej 5 miesięcy przed zawodami rozgrywanymi poza Europą
oraz na przynajmniej 3 miesiące przed zawodami rozgrywanymi w Europie. Dokładny termin może
ulec nieznacznym przesunięciom i będzie podawany do wiadomości z początkiem każdego sezonu.

