Zasady przyznawania nominacji do kadry narodowej na Mistrzostwa
Świata AIDA (indywidualne i drużynowe) we freedivingu
oraz innych zawodów AIDA wymagających wytypowania kadry
Poniższe zasady obowiązują od 23 sierpnia 2012 roku, kiedy zostały ogłoszone przez Zarząd SFP na
wewnętrznym forum Stowarzyszenia http://freediving.com.pl/forum_adminow.php?fk=3&id=58000000

SKRÓT:
· Pod uwagę brany jest rok kalendarzowy (w głębokościowych dwa lata) przed
rokiem mistrzostw (okno zamyka się 31 grudnia)
· Jeśli mistrzostwa są w drugiej połowie roku, to dojść może jeden-kilka pierwszych
miesięcy roku mistrzostw (wtedy okno zamyka się na pół roku przed
mistrzostwami)
· Wybrańcy (pierwsza trójka) muszą się pisemnie zdeklarować
· Jeśli się nie zdeklarują to na ich miejsce wchodzą rezerwowi (po 2 w każdej
dyscyplinie)
· Jeśli i tych zabraknie, to mogą jechać outsiderzy
· Kasa tj. dofinansowanie (jeśli będzie) dzielone jest wyłącznie między wybrańców i
rezerwowych (outsiderzy jeśli jadą, to za własną kasę)
· Jak ktoś ma nominacje np. w trzech dyscyplinach (i w nich wystartuje), to dostaje 3
razy większe dofinansowanie niż ktoś, kto startuje w jednej
· Reprezentantami mogą być wyłącznie członkowie SFP
PEŁNY TEKST:
O prawie startu w MŚ, ME oraz w innych zawodach, na które AIDA wymaga wytypowania
krajowej reprezentacji, decydują punkty uzyskane wg poniższych kryteriów. Osoby
nominowane łącznie z zawodnikami rezerwowymi muszą być członkami Stowarzyszenia
Freediving Poland, które jest jednocześnie jedynym przedstawicielem AIDA w Polsce. Tym
samym zasady dofinansowania i samo dofinansowanie opisane w punktach 12, 13 i 14
dotyczy tylko i wyłącznie pełnoprawnych członków Stowarzyszenia.
1. Punkty uzyskuje się podczas oficjalnych zawodów AIDA (indywidualne próby rekordowe
oraz wyniki z zawodów innych federacji nie są brane pod uwagę)

2. Do Mistrzostw, w których tytuły przyznawane są w pojedynczych konkurencjach

punkty uzyskuje się odpowiednio w danej konkurencji.
3. Do Mistrzostw, w których o tytule decyduje suma punktów z kombinacji różnych

konkurencji uzyskane punkty są sumą wyników w konkurencjach składających się na
kombinację.
4. Dla każdej konkurencji pod uwagę brany jest jeden - najlepszy wynik uzyskany w
okresie tzw. okna eliminacyjnego
5. Okno eliminacyjne otwiera się:
a. w wypadku konkurencji basenowych (STA, DYN, DNF) – dnia 1 stycznia roku
poprzedzającego rok Mistrzostw
b. w wypadku konkurencji głębokościowych (CWT, CNF, FIM) - dnia 1 stycznia
na 2 lata przed rokiem Mistrzostw

6. Okno eliminacyjne zamyka się:

a. na 6 pełnych miesięcy przed datą rozpoczęcia Mistrzostw jeśli Mistrzostwa
rozpoczynają się w drugiej połowie roku (co oznacza, że jeśli Mistrzostwa
rozpoczynają się np. 7 września, to okno eliminacyjne zamyka się 28 lutego)
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b. 31 grudnia roku poprzedzającego rok Mistrzostw w przypadku jeśli
Mistrzostwa rozpoczynają się w pierwszej połowie roku
Wyniki kwalifikacji do Mistrzostw w danym roku wraz z uzyskanymi punktami
podawane są przez Zarząd SFP do 14 dnia miesiąca następującego po dacie
zamknięcia okna eliminacyjnego. Zarząd podaje nazwiska trzech* zawodników i
trzech* zawodniczek nominowanych do każdej konkurencji lub kombinacji oraz po
dwóch zawodników / zawodniczek rezerwowych
Ubiegający się o nominację mają 7 dni na złożenie odwołania od wyników podanych
przez Zarząd SFP.
Zarząd SFP, po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań ma 7 dni na podanie
ostatecznych – oficjalnych nominacji do kadry narodowej.
Osoby, które uzyskały oficjalną nominację w ciągu 14 dni od jej ogłoszenia muszą
przesłać (drogą mailową w postaci skanu) podpisane deklaracje potwierdzające ich
udział w zawodach (wzór deklaracji w załączeniu)
W przypadku nie otrzymania deklaracji od osób nominowanych Zarząd przyzna
nominacje zawodnikom (zawodniczkom) rezerwowym, którzy również będą mieli 14
dni na pisemne potwierdzenie swojego udziału. Jeśli spośród
zawodników/zawodniczek nominowanych i rezerwowych nie uda się wyłonić pełnej
reprezentacji wówczas Zarząd będzie proponował możliwość reprezentowania kraju
kolejnym zawodnikom/zawodniczkom kierując się uzyskiwanymi przez nich/nie
wynikami.
W przypadku jeśli Stowarzyszenie będzie dysponowało środkami na dofinansowanie
reprezentacji wówczas środki te zostaną przyznane zawodnikom/zawodniczkom,
którzy wezmą udział w zawodach:
a. na podstawie rankingu tj. znajdą się pierwszej piątce* danej konkurencji
b. na podstawie tzw. dzikich kart.
Pozostali zawodnicy/zawodniczki, którzy nie znaleźli się w pierwszej piątce* ani nie
otrzymali dzikich kart, a mimo to na podstawie p. 11 będą reprezentować Polskę nie
uzyskają dofinansowania z tego źródła.
Wysokość dofinansowania danego zawodnika/zawodniczki będzie obliczana
następująco:
a. pula środków przeznaczonych na dofinansowanie zawodników i zawodniczek
zostanie podzielona przez łączną liczbę wszystkich występów (jeden występ
to start jednego zawodnika/zawodniczki w jednej dyscyplinie) Polaków w
mistrzostwach (z wyłączeniem występów osób reprezentujących Polskę w
trybie punktu 11) co da kwotę A
b. dany zawodnik/zawodniczka otrzyma dofinansowanie w wysokości: liczba
startów zrealizowanych przez niego/nią w mistrzostwach razy kwota A
c. oznacza to, że zawodnik otrzymuje tym wyższe dofinansowanie w im większej
liczbie dyscyplin otrzyma nominacje ale pod warunkiem, że rzeczywiście w
nich wystartuje

* liczba zawodników nominowanych może ulec zmianie w przypadku, gdyby AIDA zmieniła
limity przypadające na poszczególne kraje i/lub konkurencje (w dniu 21.08.2012 wynoszą
one 3 zawodników / zawodniczek z każdego kraju w każdej konkurencji).

