
 
 

K R Y T E R I A 
powoływania zawodników do kadry województwa łódzkiego  

zwanej zapleczem kadry narodowej 
w strzelectwie sportowym 

 
 Kadrę wojewódzką zatwierdza Polski Związek Strzelectwa Sportowego na wniosek 
Łódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego. Pozytywną opinię ŁZSS wydaje  na 
podstawie wyników i osiągnięć sportowych uzyskanych w roku poprzedzającym 
powołanie. Zawodnik powinien również spełnić niżej wymienione warunki. 
 
A –  MŁODZIK: 
 
1. Medaliści Mistrzostw Makroregionalnych oraz Medaliści Mistrzostw Polski 

Młodzików 
2. Zawodnicy, którzy uzyskali punkty na Mistrzostwach Makroregionalnych  
3. Posiadają aktualnie III klasę sportową 
4. Zawodnicy, którzy przynajmniej raz w roku startowali na zawodach rangi 

wojewódzkiej, 
 

B –  JUNIOR MŁODSZY  
 
1. Medaliści Finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, 
2. Zawodnicy, którzy zajęli miejsca punktowane na FOOM, 
3. Medaliści Mistrzostw Województwa Łódzkiego, 
4. Medaliści Mistrzostw Makroregionalnych Młodzików – dotyczy tylko zawodników, 
 którzy przechodzą z grupy młodzika do juniora młodszego, 
5. Zawodnicy, którzy nie startowali w/w zawodach lub startowali, ale bez sukcesów  

a posiadają aktualną II klasę sportową - uzyskaną w zawodach ujętych  
w kalendarzu PZSS 

 
C – JUNIOR  
 
1. Medaliści Mistrzostw Polski Juniorów, 
2. Zawodnicy, którzy zakwalifikowali się do finału Mistrzostw Polski Juniorów, 
3. Zawodnicy, którzy punktowali na Mistrzostwach Polski Juniorów, 
4. Zawodnicy, którzy zajęli miejsca punktowane na FOOM tylko do 8 miejsca, 

dotyczy zawodników przechodzących z grupy juniora młodszego do juniora,  
5. Medaliści Finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – dotyczy tylko zawodników, 

którzy przechodzą z juniora młodszego do juniora, 
6. Posiadają aktualnie I lub II klasę sportową - uzyskaną w zawodach ujętych  

w kalendarzu PZSS 
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D – MŁODZIEŻOWIEC 
 
1. Medaliści Młodzieżowych Mistrzostw Polski, 
2. Zawodnicy, którzy zakwalifikowali się do finału Młodzieżowych Mistrzostw Polski, 
3. Medaliści Mistrzostw Polski Juniorów lub finaliści Mistrzostw Polski Juniorów – 

dotyczy tylko zawodników, którzy przechodzą z grupy juniora do młodzieżowca. 
4. Posiadają aktualną I klasę sportową - uzyskaną w zawodach ujętych  

w kalendarzu PZSS 
 
E – W przypadku zawodników o równym poziomie sportowym będą brane pod 
uwagę średnie wyniki ze wszystkich startów w zawodach kulowych  
i pneumatycznych oraz wyniki z testu sprawności fizycznej, zaangażowanie do 
treningów, zgrupowań i konsultacji. 
 
D – ŁZSS w ramach posiadanych środków finansowych może powołać rezerwę 
kadry wojewódzkiej, w skład której będą wchodzić zawodnicy, którzy nie spełniają 
przedstawionych warunków, natomiast ich wyniki i poziom wyszkolenia rokują dobre 
nadzieje na przyszłość. 
 
Kadrę wojewódzką powołuje się na okres od 1 stycznia do 31 grudnia,  
z możliwością korekty składu w każdej kategorii wiekowej po zawodach 
mistrzowskich. 
 
Łódzki Związek Strzelectwa Sportowego dofinansowuje tylko zawodników 
zatwierdzonych przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego. 
 
 
          Zarząd ŁZSS 
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