Zasady powoływania reprezentacji Polski na pistoletowe Mistrzostwa Świata w 2014 roku

1. W skład reprezentacji Polski wchodzą najlepsi zawodnicy wyłonieni spośród zawodników
sklasyfikowanych w Rankingu Grand Prix IPSC Polska 2013 przy uwzględnieniu ilości miejsc
przyznanych Polsce na Mistrzostwa Świata oraz po spełnieniu poniższych warunków.
2. Zawodnikiem reprezentacji może być jedynie zawodnik, który:
2.1. opłacił bieżącą składkę IPSC;
2.2. został sklasyfikowany w Rankingu Grand Prix IPSC Polska 2013 i uzyskał w nim wynik nie
niższy niż: 75% najlepszego zawodnika w klasie Standard lub Production w klasyfikacji
ogólnej; 85% najlepszego zawodnika w pozostałych klasach w klasyfikacji ogólnej; 65%
najlepszego zawodnika we wszystkich klasach w klasyfikacji ogólnej – w odniesieniu do
kategorii Senior; 60% najlepszego zawodnika we wszystkich klasach w klasyfikacji ogólnej
– w odniesieniu do kategorii Lady;
2.3. wziął udział w minimum trzech dowolnych zawodach Level III Rankingu 2013 albo
w minimum dwóch zawodach Level III Rankingu 2013 – w tym Polish Open;
2.4. wziął w 2013 roku udział w zawodach pistoletowych LIV lub następujących zawodach LIII:
mistrzostwa krajowe Czech, Słowacji, Niemiec (w dedykowanej klasie sprzętowej) lub
Litwy; Extreme Euro Open, GP Euro Challenge, Czech Superleague (19.05.2013 lub
28.07.2013), Guestrow Open, Sig Sauer Masters, Infinity Open, Berlin Handgun Masters,
5.11 Baltic Challenge, Kaunas Open, Arminedas Open, Mosquito Handgun Match, Baltic
Storm, Tarnovo Open, Med Cup, Geco Open, Civis Cup, i uzyskał na tych zawodach wynik
wynoszący przynajmniej 60% w danej klasie lub kategorii niezależnie od ilości
zgłoszonych zawodników – z zastrzeżeniem pkt. 2.5;
2.5. w przypadku sklasyfikowania w Rankingu mniej niż 3 zawodników w danej klasie lub
kategorii uzyskał na którychkolwiek zawodach wymienionych w pkt. 2.4. wynik
wynoszący przynajmniej 67% w danej klasie lub kategorii niezależnie od ilości
zgłoszonych zawodników;
2.6. w wyznaczonym czasie w określony sposób zgłosi chęć uczestnictwa w Mistrzostwach
Świata i w wyznaczonym czasie wpłaci należne od niego opłaty startowe.
3.

W zależności od ilości przyznanych Polsce miejsc na Mistrzostwa Świata do reprezentacji
wejdzie na w/w zasadach (do wykorzystania wszystkich miejsc):
3.1. po jednym zawodniku z każdej klasy sprzętowej w kolejności uzależnionej od ilości
zawodników sklasyfikowanych w Rankingu w poszczególnych klasach;
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3.2. a następnie po jednym zawodniku z każdej kategorii w kolejności uzależnionej od ilości
zawodników sklasyfikowanych w Rankingu w poszczególnych kategoriach.
4. Jeżeli zawodnik może zakwalifikować się do reprezentacji zarówno w klasyfikacji ogólnej jak i
w kategorii, to w pierwszej kolejności otrzymuje on miejsce w kategorii.
5. Jeżeli w danej klasie lub kategorii nie ma chętnego zawodnika lub zawodnicy nie spełniają
warunków, to miejsce przechodzi na kolejną klasę lub kategorię zgodnie z punktem 3. W
przypadkach uzasadnionych postawą i wynikami, można zrezygnować z wymogów wyżej
opisanych.
6. Jeżeli Polsce zostanie przyznanych więcej miejsc na Mistrzostwa Świata niż ilość zawodników
spełniających powyższe kryteria, wówczas miejsca te będą mogły zostać przyznane także
osobom ich niespełniającym.
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