
 
REGULAMIN / KRYTERIA POWOŁYWANIA  

KADRY NARODOWEJ NA 2020r.  
STRZELECTWO SPORTOWE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
 

1. Kadrę Narodową tworzą zawodnicy reprezentujący najwyższy poziom sportowy, nienaganną 
postawę moralną i legitymujący się postępem osiągnięć sportowym lub stabilnymi 
wynikami na poziomie światowym.   

2. Kadrę Narodową powołuje się na okres od 01 stycznia do 31 grudnia danego roku, z 
możliwością korekty składu. 

3. Podstawowym warunkiem powołania do Kadry Narodowej jest uzyskanie minimum 
kwalifikacyjnego w niżej wymienionych zawodach: 
2.1.  Międzynarodowe zawody osób niepełnosprawnych: Igrzyska Paraolimpijskie, 

Mistrzostwa Świata,  Mistrzostwa Europy,  Puchary Świata,  Międzynarodowe Grand Prix, 
Inne zawody międzynarodowe z udziałem co najmniej 4 państw.   

2.2.   Mistrzostwa Polski i Puchary Polski Osób Niepełnosprawnych. 
2.3.   Zawody Ogólnopolskie z udziałem delegata technicznego PZSS lub Okręgowego ZSS  

oraz kontroli technicznej broni i wyposażenia strzeleckiego. 
(Rekordy Polski ustanawiane mogą być tylko na zawodach wymienionych w ppkt.2.1–2.3), 

gdy przeprowadzona zostanie kontrola techniczna broni i wyposażenia strzeleckiego. 
4. Minima kwalifikacyjne 

 
Sym-
bol 
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Kategoria  

 
Klasa  

startowa 

 
Minima 

kwalifikacyjne do  
Kadry Narodowej 

R1 Karabin pneumatyczny 60 strzałów stojąc mężczyźni SH 1 610,0 

R2 Karabin pneumatyczny 60 strzałów stojąc kobiety SH 1 600,0 

R3 Karabin pneumatyczny 60 strzałów leżąc mixed SH 1 625,0 

R4 Karabin pneumatyczny 60 strzałów stojąc mixed SH 2 622,0 

R5 Karabin pneumatyczny strzałów leżąc mixed SH 2 627,0 

R6 Karabin dowolny 60 strzałów leżąc mixed SH 1 605,0 

R7 Karabin dowolny 3x40 strzałów mężczyźni SH 1 1120,0 

R8 karabin sportowy 3x40 strzałów kobiety SH 1 1080,0 

R9 Karabin dowolny 60 strzałów leżąc mixed SH 2 600,0 

P1 Pistolet pneumatyczny 60 strzałów mężczyźni SH 1  550 

P2 Pistolet pneumatyczny 60 strzałów kobiety SH 1 535 

P3 Pistolet sportowy 30+30 strzałów mixed SH 1 540 

P4 Pistolet dowolny 60 strzałów mixed SH 1 520 

P5 Pistolet pneumatyczny standard mixed SH 1 340 

 
 

5. Powołanie zawodników do Kadry Narodowej wymaga zobowiązania się do ścisłego 
przestrzegania i realizacji działań wymienionych w dokumencie „Prawa i obowiązki 
zawodników Kadry Narodowej w strzelectwie sportowym”. 

6. Zawodnik może zostać powołany do Kadry Narodowej na wniosek trenera głównego KN 
pomimo nie uzyskania minimum kwalifikacyjnego, lecz prezentującego wysoki poziom 
sportowy przez cały sezon.  

7. Możliwe jest ograniczenie składu ilościowego zawodników uzyskujących w tej samej 
konkurencji minima kwalifikacyjne, wówczas kryterium powoływania do KN będzie różnica 
punktów pomiędzy uzyskanym wynikiem MQS (w określonej konkurencji), a miejscem 
„medalowym”, wynikającym z rankingu światowego w roku poprzedzającym powołanie. 

8. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek trenera głównego KN można powołać innych 
zawodników, którzy w w/w zawodach uzyskali wynik zbliżony do minimum kwalifikacyjnego.  

9. Skreślenie z KN może nastąpić w razie naruszenia „Praw i obowiązków zawodników Kadry 
Narodowej w strzelectwie sportowym” albo obniżenia poziomu sportowego na wniosek 
trenera głównego KN. 

 

trener główny – strzelectwo sportowe 
PZSN „START” 

Marek Marucha 


