
Regulamin powoływania Kadr Narodowych Juniorów (od 01.01.2016 r.) 
 

 
1. Postanowienia ogólne: 

     
1.1 Okres powoływania kadry 

W związku ze stosowaniem systemu rozgrywek „jesień – wiosna”, Kadry Narodowe Polskiego 
Związku Tenisa Stołowego powoływane są dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego, na okres: 
 1 stycznia – 31 lipca (ze względu na MEJiK, które corocznie rozgrywane są w lipcu) 
 1 sierpnia – 31 grudnia 
W wyjątkowych przypadkach, Zarząd PZTS może dokonać korekt w składzie w trakcie sezonu 
 

1.2 Liczebno ść kadry 
-  Juniorzy, juniorki (w tym kadeci/kadetki i młodzicy/młodziczki) – bez limitu miejsc 
Zawodnik może być członkiem tylko jednej kadry narodowej. 
 

1.3 Tryb powoływania 
Wniosek trenera kadry i dyrektora sportowego do wiceprezesa ds. szkoleniowych, zatwierdzony 
przez Zarząd PZTS. 
 
2. Kryteria kwalifikacyjne 
-  wynikowe (2.1) 
-  uznaniowe (2.2) 
-  powołani do szkolenia w ośrodkach OSSM, LZS, ACSS (2.3)  
Proporcje w zakresie liczebności kryteriów kwalifikacyjnych dla KNJ (2.1 i 2.2) ustala się na 2/3 do 
1/3. 
 

 
2.1 Kryteria wynikowe 
 
2.1.1 Kadra Narodowa Juniorek i Juniorów 
 

Miejsca 1-16 (kryterium wynikowe): 
-  ranking ITTF juniorów m. 1-64 (zawodnik najwyżej sklasyfikowany) 
-  Mistrz Polski juniorów/juniorek (w danym roku kalendarzowym, jeśli pozostaje w tej kategorii 
wiekowej na następny sezon) 
-  ranking krajowy (01.01/01.07): 
 juniorów/juniorek – do wyczerpania miejsc 1-8  
-  ranking ITTF kadetów m. 1-64 (zawodnik najwyżej sklasyfikowany) 
- Mistrz Polski kadetów w danym roku kalendarzowym, jeśli pozostaje w tej kategorii wiekowej 
na następny sezon  
 -  ranking krajowy (01.01/01.07): 
 kadetów/kadetek – do wyczerpania miejsc 1-8  
Jeśli mistrz Polski kadetów w danym roku kalendarzowym, przechodzi do kategorii juniorów, 
pozycje 1- 8 – najwyżej sklasyfikowani kadeci na aktualnej liście rankingowej PZTS) 
Jeśli zawodnicy/czki z niższej kategorii wiekowej spełniają wymogi kryterium wynikowego 
juniorów/ek, pozostałe miejsca uzupełnia się według kolejności z listy kadetów/ek. 

  
 Miejsca 17-24 (kryterium uznaniowe)  
 -  według decyzji trenera (maksymalnie 4 juniorów/juniorek z niższego niż ostatni rocznik w tej 
kategorii wiekowej, pozostałe miejsca dla kadetów/kadetek z niższego niż ostatni rocznik w tej 
kategorii wiekowej, w tym także młodzików/młodziczek) 
 
  
Miejsca 25 wzwy ż 
 - pozostałe osoby, powołane do szkolenia w ośrodkach OSSM, LZS i ACSS 
 
 
 
 



 
Jeśli w okresie poprzedzającym powołanie kadr narodowych na I półrocze roku 
kalendarzowego, odbył się tylko 1 turniej rankingowy z cyklu Grand Prix w kategorii 
juniorów/juniorek lub kadetów/kadetek, na ranking kwalifikujący do kryterium wynikowego, 
składają się -  suma  punktów rankingowych uzyskanych przez zawodników/zawodniczki w 
poprzednim sezonie i punktów rankingowych uzyskanych w pierwszym turnieju z cyklu Grand 
Prix w danej kategorii wiekowej). 
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