Normy klasyfikacyjne do Kadry Narodowej w kategorii
Junior
1. Członkowie Kadry dobierani są na podstawie wyników opisanych w poniższej
tabeli:
KATEGORI
A

SOLO

DUET

TEAM

COMBO

Junior

70 punktów
(140 punktów
łącznie)

68 punktów
(138 punktów
łącznie)

65 punktów

65 punktów

2. Członkowie Kadry dobierani są na podstawie wyników osiągniętych w
konkurencji figur lub (w związku ze zmianami przepisów) programów
technicznych.
3. Do konkurencji solo i duet liczą się sumy łączne dwóch programów: figur oraz
programu dowolnego lub (w związku ze zmianą przepisów) programu
technicznego oraz programu dowolnego.
4. Do klasyfikacji wyników z konkurencji solo i duetu liczą się tylko wyniki
osiągnięte na zawodach o charakterze międzynarodowym.
5. Do klasyfikacji wyników z konkurencji team i combo liczą się wyniki
osiągnięte na następujących zawodach: Mistrzostwa Polski Juniorów, Mistrzostwa
Polski Seniorów i zawodach o charakterze międzynarodowym. Decydujący jest
zawsze wynik osiągnięty na zawodach międzynarodowych.
6. Dodatkowym warunkiem klasyfikacyjnym do Kadry są indywidualne cechy
zawodniczek, takie jak: psychiczna i emocjonalna stabilność, umiejętności
interpersonalne, umiejętność pracy w zespole z uwzględnieniem specyfiki
pływania synchronicznego jako sportu zespołowego.
7. Kolejnym warunkiem klasyfikacyjnym jest budowa zawodniczki. Zawodniczka
powinna mierzyć nie mniej niż 160 cm wzrostu. Wzrost (liczony w centymetrach)
oraz wagę (mierzoną w kilogramach) zawodniczki powinno dzielić nie mniej niż
110 jednostek miary; na przykład zawodniczka mierząca 165cm wzrostu nie
powinna przekroczyć wagi 55kg.

8. Zawodniczki klasyfikuje się przy doborze do Kadry na podstawie najlepszego
wyniku w sezonie od 01.01 do 20.12 roku poprzedzającego rok naboru do naboru
do Kadry.
9. 20.12 tego samego roku, w którym organizowany jest nabór do Kadry, ogłasza
się skład Kadry na rok następujący po roku wspomnianego naboru.
10. Decyzję w sprawie reprezentacji Kadry Narodowej podejmuje trener główny
Kadry biorąc pod uwagę wcześniejsze sugestie rady trenerów.
11. Do Kadry nie mogą być powołane osoby, których poziom techniczny mocno
odbiega od norm klasyfikacyjnych. Wyjątek stanowi sytuacja w której 80 procent
członków teamu Kadry albo kombinacji Kadry spełnia normy klasyfikacyjne. We
wspomnianej wyjątkowej sytuacji do Kadry powołuje się najlepsze zawodniczki z
listy rezerwowej Kadry na okres próbny nad którym koordynację sprawuje trener
główny Kadry.
1.

12. Normy klasyfikacyjne do Kadry Narodowej muszą być aktualizowane
co roku ze względu na niewymierność I szybki rozwój sportu.

13. W celu rozwoju dyscypliny normy kwalifikacyjne muszą wymagać minimum
najlepszy rezultat ubiegłego roku.

