
Regulamin kwalifikacji na Mistrzostwa
Świata w Belgii 2022

1. Kadrę narodową na Mistrzostwa Świata w Belgii powołuje Stowarzyszenie Roundnet
Poland na podstawie zgłoszeń.

2. Do kadry narodowej zgłoszony może być zespół składający się z dwóch zawodników.
3. Zgłoszenia do kadry narodowej odbędą się drogą elektroniczną, za pośrednictwem

odpowiedniego formularza, od 25 lipca do 31 lipca.
4. Wyniki zostaną opublikowane 2 sierpnia na stronie roundnet.pl
5. Kryteria, na podstawie których wybierane będą drużyny do kadry narodowej to:

5.1. Suma punktów obydwu graczy, na które składa się:
5.1.2 suma punktów z trzech najlepszych turniejów spośród:

5.1.2.1. Roundnet Poland Tour 2022 Warszawa
5.1.2.2. Roundnet Poland Tour 2022 Olsztyn
5.1.2.3. Roundnet Poland Tour 2022 Gdańsk
5.1.2.4. Roundnet Poland Tour 2022 Szczecin
5.1.2.5. Halowe Mistrzostwa Polski w Szczecinie

5.2. Jeżeli obie drużyny uzyskają taką samą liczbę punktów, decydować będzie
kolejno:

5.2.1. Bilans bezpośrednich meczów pomiędzy drużynami
5.2.2. Bilans bezpośrednich setów pomiędzy drużynami
5.2.3. Bilans bezpośrednich punktów pomiędzy drużynami
5.2.4. Liczba zajętych miejsc (Do kadry zakwalifikuje się drużyna, która
zajmie więcej pierwszych miejsc. Np. drużyna A podczas turniejów zawartych
w punkcie 5.1.2. zajmie kolejno miejsca 1,2,3,3,3, a drużyna B zajmie kolejno
miejsca 1,1,2,4,4,. W takim przypadku drużyna B zakwalifikuje się do kadry.
Jeśli pierwsze miejsca nie rozstrzygną, pod uwagę będą brane drugie miejsca
itd.)

6. W sytuacji, w której drużyna zakwalifikowana do kadry narodowej nie będzie mogła
pojechać na Mistrzostwa Świata w Belgii, powołana zostanie drużyna, która
ulokowała się na 5. miejscu (pod względem ilości punktów). Jeśli więcej drużyn
zakwalifikowanych nie będzie miało możliwości uczestnictwa w Mistrzostwach Świata
w Belgii, zastąpią je drużyny z następnych miejsc.

7. Do kadry narodowej na Mistrzostwa Świata w Belgii, na podstawie ubiegłorocznych
wyników Roundnet Poland Tour 2021, zostało zakwalifikowanych 4 zawodników:
Małgorzata Dalidonis, Maria Filipska, Tadeusz Pętlak oraz Antoni Zakroczymski.



8. Do kadry narodowej zostaną powołane jeszcze 4 męskie zespoły, 2 żeńskie zespoły i
jeden zespół w kategorii mixed.

8.1. Przy zgłoszeniu pary męskiej pod uwagę brane będą punkty uzyskane
tylko w kategorii open
8.2. Przy zgłoszeniu pary żeńskiej pod uwagę brane będą punkty uzyskane
tylko w kategorii women
8.3. Przy zgłoszeniu pary mixed pod uwagę będą brane punkty uzyskane
tylko w kategorii mixed

9. Do kategorii mixed może zgłosić się zawodnik, który zgłosił się już do kategorii men
lub women.


