
Załącznik nr 6 do Uchwały Zarządu PZŁucz nr 27/12/2021 z dnia 11.12.2021 

Kryteria kwalifikacji na Halowe Mistrzostwa Europy  

w Lasko/Słowenia w dniach 14-19.02.2022 

 

Warunek wyjazdu – wyjazd na własny koszt lub klubu lub sponsorów pod warunkiem 

dokonania wpłaty pełnej kwoty w wysokości od 5000zł do 6000zł. W kwocie tej mieści się  

opłata startowa, zakwaterowanie w hotelu 4 gwiazdkowym wraz z całodziennym  

wyżywieniem, test PCR, ubezpieczenie, opłata licencyjna do WA – 100 franków 

szwajcarskich. Koszty wyjazdu należy wpłacić na konto PZŁucz. do dnia 17.01.2022r. 

Wpłata po tym terminie nie będzie respektowana. 

W/w koszty wyjazdu uzależnione są od aktualnego w połowie stycznia kursu waluty euro 

oraz rodzaju zarezerwowanego pokoju /1 lub 2 lub 3 osobowy/. Zawodnicy ponoszą koszty 

dojazdu na zawody oraz organizują wyjazd we własnym zakresie. 

 

Kryteria w konkurencji łuków klasycznych: 3 kobiety + 3 mężczyzn  

 

1. Zawodniczki/zawodnicy kadry narodowej PZŁucz. na I półrocze 2022 

2. Zawodniczki/zawodnicy, którzy zajmą 3 pierwsze miejsca w konkurencji 2x18 m 

podczas zawodów kwalifikacyjnych w dniu 16.01.2022 – Więcławice 

3. W przypadku rezygnacji z wyjazdu zawodniczki/zawodnika z pierwszej „trójki” z w/w 

zawodów, na jego miejsce może wejść kolejna/-y zawodniczka/zawodnik z rankingu. 

 

Kryteria w konkurencji łuków klasycznych: 3 juniorki + 3 juniorów 

 

1. Zawodniczki/zawodnicy kadry narodowej PZŁucz. na I półrocze 2022 

2. Zawodniczki/zawodnicy, którzy zajmą 3 pierwsze miejsca w konkurencji  

2x18 m w swojej kategorii wiekowej podczas zawodów kwalifikacyjnych w dniu 

16.01.2022 – Więcławice 

3. W przypadku rezygnacji z wyjazdu zawodniczki/zawodnika z pierwszej „trójki” z w/w 

zawodów, na jego miejsce może wejść kolejna/-y zawodniczka/zawodnik z rankingu. 

 

 

Kryteria w konkurencji łuków Barebow: 3 kobiety + 3 mężczyzn 

 

1. Zawodniczki/zawodnicy, którzy zajmą 3 pierwsze miejsca w konkurencji  

2x18 m podczas zawodów kwalifikacyjnych w dniu 16.01.2022 – Więcławice 

2. W przypadku rezygnacji z wyjazdu zawodniczki/zawodnika z pierwszej „trójki” z w/w 

zawodów, na jego miejsce może wejść kolejna/-y zawodniczka/zawodnik z rankingu. 

 

 


