
KRYTERIA NABOROWE DO SZK6I, MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

(Modyfikacj a 01.06.2020)

Polski ZwiqzekJudo, od roku szkolnego 2O2O/2O21, wprowadza jednolite, obowiqzujqce na terenie catego kraju
zasady ustalania minimalnego progu punktowego, decydujqcego o przyjqciu do szk6t. W postqpowaniu rekrutacyjnym
do ww. jednostek, uczenf zawodnik powinien spetniai wymogiformalne (punkty !,2 i 3) i kryteria punktowe (punkty

4,5,6 i7).
Uwaga: Dopuszcza siq rezygnacjq z testu sprawno5cifizycznq ze wzglqdu na utrudnienia spowodowane pandemQ

covid 19. W takim przypadku w postepowaniu rekrutacyjnym do ww. jednostek, uczeif zawodnik powinien spef niad

wymogi formalne (punkty L, 2i 3) i kryteria punktowe (punkty 5, 6 i 7).

1. PozWvwnv untnik egzaminu wstepnego do szkofu

2. Pisemnazdodarodzic6w

3. Pozytvwne orzeczenie sportowo lekarskie

4.

SIADY Z LEzENN TYTEM,

w 30 SEKUND (LTCZBA)

Kobietyo masie ciala:

> 70-78 kg- plus 3 powt.

> >78 kg- plus 7 powt.

Me2czvini:

Mq2czyZni o masie ciafa:

> 90-105kg-plus 3 powt.

F >l05kg-plus 7 powt.

Kryteria punktowe sprawno6ci o96lnej -
pr6by z Miqdzynarodowego Testu Sprawno5ci Fizycznej

tqczna liczba punkt6w z 3 pr6b - 225 pkt i wiqcej

Lqczna liczba punkt6wz3 pr6b - 150pkt-225pkt 25 pkt.



Osoba podchodzqca do sprawdzianu, ma do wykonania 2 pr6by (brany pod uwagq bqdzie lepszywynik)

5. UmieietnoScitechniczne - stopief szkoleniowy (skala punkt6w)

U miejqtno5ci techniczne -
stopieri szkoleniowy

Minimum lll kyu (pas zielony) -
25 pkt.

Uwaga: Modyf ikacja w przypadku nie przeprowadzenia testu sprawnoScifizycznej:

U miejqtnoSci techniczne -
stopiefi szkoleniowy

Minimum lll kyu (paszielony) -
50 pkt.

5.

Miejsca 1 - 3 10 pkt

Miejsca 3 - 8 7 pkt

Miejsca 9 -12 5 pkt

Miejsca 13-20 2 pkt

Uwaga: Modyfikacja w przypadku nie przeprowadzenia testu sprawnoScifizycznej:

Miejsca 1 - 3 20 pkt

Miejsca 3 - 8 14 pkt

Miejsca I -12 10 pkt

Miejsca L3-20 4 pkt

7.

sportowv. Trener Kadry Narodowei, Trener SMS. Koordvnator SMS).

Skala ocen 1- 3.

Ocena 3 L5 punkt6w

Ocena 2 10 ounkt6w
Ocena L 5 punkt6w

Uwaga: Modyfikacja w przypadku nie przeprowadzenia testu sprawno6cifizycznej:

Ocena 3 30 punkt6w

Ocena 2 20 punkt6w

Ocena 1 10 punkt6w

Dziaf szkolenia dokonuje oceny uczniaf zawodnika, biorqc pod uwagq potencjaf sportowy, zaanga2owanie w trening i

chqci do podnoszenia poziomu sportowego w SMS.

Kryteria punktowe:

Sprawno56 f izyczna o96lna - 3 p16by z MTSF max. 50 punkt6w

U m iej qtnoSci tech n iczne - stopieri sz kolen iowy max. 25 ounkt6w

Ranking PZJudo max. L0 punkt6w

Ocena dziafu szkolenia max. 15 punkt6w

100 punkt6w



Uwaga: Modyfikacja w przypadku nie przeprowadzenia testu sprawno6cifizycznej:

U mjejqtno5ci techniczne - stopie6 szkoleniowy max. 50 punkt6w

Ranking PZJudo max. 20 punkt6w

Ocena dziaf u szkolenia max. 30 punkt6w

100 punkt6w

o Spefnienie wymog6wformalnych (pozytywnyzaliczenie egzaminu wstepnego, badania sportowo-
le karskie, zgoda rodzic6w)

o Otrzymanie minimum 55 punkt6w, w testach dotyczqcych sprawno6ci, umieiqtno5ci i potencjafu

sportowego

Wyniki egzaminu wstepnego, zostajq przestane drogq elektronicznq do Polskiego Zwiqzku J udo, bezpo6red nio po

zakof czeniu rekrutacji. Zawodnicy rozpoczynajqcy naukq w Szkole Mistrzostwa Sportowego, nie zmien iajq swoich

barw klu bowych. Pozwoli to u n iknqd obawy o tzw.,,pode branie" zawod nika.
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