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Krajowe Zasady Kwalifikacji Polskiego Związku Szermierczego
do Igrzysk Olimpijskich – Tokio 2020
I.

Kwalifikacja indywidualna
1. Kwalifikacja jest imienna, wg zasad FIE.
2. Jeżeli żaden zawodnik nie zakwalifikuje się z listy FIE, to w turnieju kwalifikacyjnym do IO w
każdej konkurencji wystartuje zawodnik, który:
a) uzyskał najwięcej punktów FIE w PŚ i GP, zatwierdzonych przez Zarząd PZS, w terminie

pomiędzy 1 stycznia a 31 marca 2020, wg zasady że jeden, najniżej punktowany start
zawodnika spośród branych pod uwagę we wskazanym okresie nie będzie zaliczony
(dotyczy przypadku, w którym zawodnik wystartuje we wszystkich punktowanych
zawodach w w/w terminie. W przypadku udziału zawodnika w mniejszej liczbie
turniejów w stosunku do zatwierdzonej listy przez Zarząd, do listy klasyfikacyjnej
zaliczają się punkty ze wszystkich startów).
b) Wykaz turniejów punktowanych zatwierdza Zarząd PZS przed rozpoczęciem sezonu
2019/2020.
c) w przypadku równej liczby punktów FIE, o których mowa w punkcie „A” decyduje w
kolejności:
- najwyższa, pojedyncza zdobycz punktowa FIE;
- wyższa pozycja w rankingu FIE na dzień 31.03.2020;
- wyższe pozycja w rankingu PZS na dzień 31.03.2020;
- W przypadku gdy w/w punkty nie przyniosły rozstrzygnięcia zawodnika wyznacza
trener główny, akceptuje dyrektor sportowy i zatwierdza Zarząd PZS.

II.

Kwalifikacja w broniach drużynowych (jeśli drużyna kwalifikuje się do IO)

1. Dwóch pierwszych zawodników z listy krajowej według stanu na dzień po zakończeniu
ostatniego w sezonie turnieju PŚ lub GP zaliczanego do listy klasyfikacyjnej PZS, mający
minimum 140 punktów z turniejów międzynarodowych (tj. GP, PŚ ) zaliczanych do listy
klasyfikacyjnej PZS wg tabeli punktowej PZS oraz jeden zawodnik imiennie wyznaczony
przez trenera szkolenia olimpijskiego, zaakceptowany przez dyrektora sportowego i
ostatecznie zatwierdzony przez Zarząd PZS.
2. W przypadku spełnienia warunków z podpunktu „1” przez jednego zawodnika, pozostałych
dwóch zawodników imiennie wyznacza trener szkolenia olimpijskiego, akceptuje dyrektor
sportowy i zatwierdza Zarząd PZS.
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3. W przypadku niespełnienia warunków z podpunktów „1 i 2”, kwalifikację olimpijską

uzyskuje pierwszy zawodnik z listy PZS wg stanu na dzień po zakończeniu ostatniego w
sezonie turnieju PŚ lub GP zaliczanego do listy klasyfikacyjnej PZS oraz dwóch zawodników
wyznaczonych przez trenera szkolenia olimpijskiego, zaakceptowanych przez dyrektora
sportowego i ostatecznie zatwierdzony przez Zarząd PZS.
4. Czwartego zawodnika (pierwszego rezerwowego) imiennie wyznacza trener szkolenia
olimpijskiego, akceptuje dyrektor sportowy i zatwierdza Zarząd PZS.

Krajowe Zasady Kwalifikacji PZS zostały zatwierdzone przez Zarząd PZS dnia 22 września 2018.
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