
 

Zasady kwalifikacji do Mistrzostw Świata w Orientacji Precyzyjnej 2022 

 

• Kategoria sprawnościowa P 

1. Reprezentacja Polski na Mistrzostwa Świata w orientacji precyzyjnej w Polsce (zwanych 

dalej WTOC) zostanie powołana przez Zarząd PZOS do dnia 1.06.2022 r. 

2. Zawodnicy zostaną wyłonieni w oparciu o system startów kwalifikacyjnych, po spełnieniu 

niżej wymienionych warunków:  

a. posiadania aktualnej licencji zawodniczej PZOS, 
b. posiadania aktualnych badań zdrowotnych. 

 

3. Starty kwalifikacyjne do konkurencji Pre-O 

- Mistrzostwa Mazowsza - 9 kwietnia 2022, Warszawa 

- Mistrzostwa Śląska - 15 maja 2022, Mikołów 

4. Na podstawie startu w wyżej wymienionych zawodach zostanie wyłoniona reprezentacja 

Polski na WTOC 2022.  

W kat. P 3 osoby – dodatkowo jedna osoba z decyzji trenera kadry oraz 2 osoby do lat 20 

z kat. P na podstawie startu w kwalifikacjach. 

5. Wynikiem kwalifikacji będzie lista rankingowa opracowana w pierwszej kolejności 

na podstawie liczby prawidłowych odpowiedzi z obydwu zawodów kwalifikacyjnych Pre-O. 

W przypadku równej liczby punktów o kolejności zawodników decydować będzie suma 

wyników stacji czasowych rozegranych podczas zawodów kwalifikacyjnych. 

 

• Kategoria sprawnościowa O 

1. Kwalifikacje trwają od 1.04 do 30.06.2022 r. 

2. Startem obowiązkowym jest Pre-WTOC w Czechach (ostatni weekend czerwca, PreO + 

TempO). Ewentualna absencja na zawodach (i zastąpienie ich dodatkowym wynikiem 

z punktu 3) może nastąpić wyłącznie za zgodą Trenera KN OP w przypadkach losowych, 

chorobie itp.  

3. Dodatkowo każdy zawodnik zgłasza maksymalnie 4 starty PreO i 4 starty TempO 

(w dowolnych zawodach krajowych lub zagranicznych odbywających się w czasie trwania 

kwalifikacji) jako obserwowane. Zgłosić (lub usunąć ze zgłoszenia) start trzeba na co najmniej 



tydzień przed danymi zawodami (pomijając przypadki losowe za zgodą Trenera KN OP). 

Zawody odbywające się w pierwszy weekend kwietnia można zgłosić do końca marca. 

Jako obserwowany można zgłosić public event podczas ETOC, a punkty liczone są wtedy 

w porównaniu do wyników ETOC. 

4. Z każdego startu obowiązkowego/obserwowanego liczone są punkty według wzorów 

World Ranking (z użyciem wyników wszystkich startujących (także zagranicznych) z dwoma 

różnicami: w zawodach w Polsce siłę stawki liczymy ze średniej najlepszej czwórki 

zawodników zamiast szóstki oraz wyniki powyżej 15 liczymy tak jak wyjdą, bez zmiany na 15. 

5. Wynik końcowy (dla PreO i TempO osobno) to suma wyniku ze startu obowiązkowego 

i dwóch najlepszych startów obserwowanych. Im niższy, tym lepszy. 

6. Z tak ułożonej listy usunięci zostają wszyscy, którzy nie chcą lub nie mogą startować na 

WTOC oraz ci, którzy zdobędą miejsce na podstawie przepisów IOF. 

7. Zwycięzca każdej listy dostaje miejsce startowe na WTOC w odpowiedniej konkurencji, 

a także w drugiej (pod warunkiem, że na drugiej liście jest w czołowej szóstce). Pozostałe 

miejsca startowe przydzielane są według listy dla odpowiedniej konkurencji. Miejsca dla 

juniorów przydzielane są według listy, dla każdej konkurencji osobno, wśród zawodników, 

którzy są w odpowiednim wieku (ur. 2002 lub później). Juniorzy w pierwszej kolejności 

wykorzystują te miejsca startowe, dopiero potem te dostępne dla wszystkich. 

W przypadkach nieobjętych niniejszymi zasadami, decyzja należy do Zarządu PZOS.  


