Testy rankingowe
W nowym systemie zredukowano liczbę testów do trzech i wybrano te , które
są reprezentatywne dla oceny zawodnika i obarczone najmniejszym błędem
pomiaru.
Wprowadzono progi wynikowe dla poszczególnych roczników w ten sposób,
aby wynik poniżej progu ustalonego danego wieku nie był punktowany.
Do wieku 15 lat progi zmieniają się co roku, natomiast młodzież w wieku od
16 lat, ze względu na kończący się okres intensywne go rozwoju, ma jeden
wspólny próg.
Nie wprowadza się progu górnego, co pozwala uczniom o ponadprzeciętnych
warunkach i możliwościach punktować dodatkowo dla klasy.
Wyniki testów wpisane przez nauczyciela w zakładce WYNIKI TESTÓW
pojawiają się automatycznie w zakładce POTENCJAŁ UCZNIA I KLASY z
przypisanymi do nich punktami.
Zaznaczenie na liście POTENCJAŁ UCZNIA I KLASY uczniów punktujących do
rankingu pojawia się dopiero po zaznaczeniu ich w PROTOKOLE Z TESTÓW
przez koordynatora woj. podczas testów weryfikacyjnych.
1. Punktowane są tylko 3 pomiary: wzrost, wyskok dosiężny z rozbiegu i rzut piłką lekarską w pozycji
„krzesełkowej” z oparciem plecami o ścianę.
2. Wyniki uzyskane przez klasę łącznie ze skautami wpisujemy na MAS w zakładce WYNIKI TESTÓW
3. Uczniowie NLO SMS PZPS uprawnieni do wpisania na listę danej klasy nie biorący udziału w
testach mogą wówczas wpisać wyniki testów otrzymanych od trenerów kadr (robią te same
testy)
4. Do każdego rocznika przypisany jest przedział wyników odpowiadający progowi minimalnemu, ale
nie jest on ograniczony możliwością zdobywania punktów powyżej tego progu
5. Uczeń każdego rocznika może zdobyć max 9 punktów, co umożliwia mu, przy maksymalnych
wynikach osiągnięcie pułapu 27 pkt.

Progi
wg.
lat
10

Tabela nr 1. Zakresy wyników do określenia punktów rankingowych
Wyskok dosiężny z
Rzut p. lek. 2 kg
Wzrost (cm)
rozbiegu
„krzesełko” plecy ściana
Pkt
dz.
chł
dz.
chł
dz.
chł
150-154
160-164
230-239
250-259
2,5-2,9
4,0-4-4
1

11

2

155-159

165-169

240-249

260-269

3,0-3,4

4,5-4,9

12

160-164

170-174

250-259

270-279

3,5-3,9

5,0-5,4

13

3
4

165-169

175-179

260-269

280-289

4,0-4,4

5,5-5,9

14

5

170-174

180-184

270-279

290-299

4,5-4,9

6,0-6,4

15

6

175-179

185-189

280-289

300-309

5,0-5,4

6,5-6,9

≥16

7

180-184

190-194

290-299

310-319

5,5-5,9

7,0-7,4

8

185-189

195-199

300-309

320-329

6,0 -6,4

7,5-7,9

9

≥190

≥ 200

≥ 310

≥ 330

≥ 6,5

≥ 8,0

Testy weryfikacyjne – ocena potencjału
Testy weryfikacyjne przeprowadza koordynator wojewódzki we wrześniu i
styczniu każdego roku szkolnego.
Trenerzy weryfikowanej klasy przygotowują wcześniej uczniów do testów
zapoznając ich z warunkami ich przeprowadzania oraz techniczną stroną ich
wykonania. Testy weryfikacyjne poprzedzone są testami wykonanymi przez
nauczycieli wpisanymi w zakładce WYNIKI TESTÓW.
Trener danej klasy przygotowuje stanowiska do wykonywania testów i
zabezpiecza niezbędny sprzęt pomiarowy.
Do testów wyznacza się grupę osób znajdujących się na liście danej klasy (w
tym skautów) zgodnie z ustalonymi limitami z możliwością rozszerzenia grupy
testującej o uczniów z wynikami zbliżonymi do wyznaczonej grupy.
Koordynator sprawdza tożsamość uczniów oraz listę F02 potwierdzającą
udział w rozgrywkach, a w przypadku minisiatkówki udział przynajmniej
połowy klasyfikowanych zawodników w wojewódzkich rozgrywkach Kindera.
Podczas testów weryfikacyjnych koordynator wojewódzki dokonuje pomia rów
i konfrontuje je z wynikami testów wpisanymi przez nauczycieli w zakładce
WYNIKI TESTÓW. Wyniki te są widoczne w zakładce PROTOKOŁY Z TESTÓW u
koordynatora wojewódzkiego.
Koordynator dokonuje korekty wyników jeżeli nie s ą one zgodne z wynikami
testów przeprowadzonych przez nauczycieli.
Po zweryfikowaniu wyników koordynator zaznacza uczniów punktujących wg
limitów (12 uczniów w klasach IV-VI i 8 uczniów pozostałe klasy). Po
zaznaczeniu zsumowana ilość punktów stanowi potencjał klasy, który składa
się na miejsce klasy na liście rankingowej .
1. Jeżeli uczeń brany pod uwagę do testów weryfikacyjnych jest nieobecny, to zastępuje go inny
uczeń z listy klasy z kolejnym wynikiem.
2. Koordynator wojewódzki może dokonać weryfikacji wyników nieobecnego ucznia w innym
terminie do czasu zamknięcia listy rankingowej
3. Na listę rankingową w ramach limitu może być wpisanych 2 skautów, (w klasach IV-V 4 skautów)
jeżeli uczestniczą oni w zajęciach dodatkowych min. 2 godz. w tygodniu, oraz są:
a. zarejestrowani w klubie patronackim i biorą udział w rozgrywkach MMP, Kinder
b. zawodnikami kadry Polski monitorowanymi przez asystenta trenera KP
4. Uczniowie SMS PZPS mogą być wpisani na listę klasy odpowiadającą poziomem danej klasy SOS,
poza limitem 2 skautów
5. Weryfikacja uczniów dot. uprawnień do wpisania na listę rankingową oraz zatwierdzenie
wyników testów stanowią podstawę prawidłowej oceny klas

Lp. Rodzaj testu

Tabela nr 2. Warunki pomiarów testów
Pomiar
Szczegóły pomiaru

1

Pomiar wzrostu

Miarka, wzrostomierz

2

Wyskok dosiężny z rozbiegu

Przyrząd listkowy

3

Rzut p. lek. 2 kg z poz. „krzesełka”
•

P. lek. 2 kg + taśma
miernicza
Ilość powtórzeń testu ustala prowadzący (max. 5 powtórzeń)

Bez butów
Pomiar ustawiony 1 m od
siatki
Kąty proste: biodra, kolana plecy przylegające do ściany

Testy weryfikacyjne - punkty dodatkowe uczniów
Podczas testów weryfikacyjnych koordynator wojewódzki wpisuje do zakładki
PROTOKOŁY Z TESTÓW punkty dodatkowe trenera zdobyte za wyniki jego
uczniów w poprzednim roku szkolnym. Dokumentem potwierdzający m
zdobycie punktów jest wydruk zakładki POTENCJAŁ UCZNIA I KLASY z w którym
zaznaczono punkty dodatkowe uczniów. Wpisuje się je po zakończeniu
imprez klubowych i kadrowych, w których uczestniczyli uczniowie w danym
roku szkolnym.
Zsumowane, wg limitów, punkty są dopisywane do potencjału klasy którą
prowadzi trener w kolejnym roku szkolnym. Jest to uniwersalna zasada,
mówiąca że dodatkowe punkty uczniów „idą” za trenerem bez względu to,
czy kontynuuje naukę w danej klasie czy prowadzi inną klasę.
UWAGA. W związku ze zmianą systemu liczenia punktów w roku 2022/23 ma
możliwości odwołania się do list zeszłorocznych klas. Przyjmujemy zasadę
liczenia punktów dodatkowych uczniów wg nowych zasad i przedstawieniu
oświadczenia koordynatorowi podczas testów weryfikacyjnych .
Do uzyskania miana kadrowicza konieczny jest udział w dwóch
zgrupowaniach, natomiast udział w jednym zgrupowaniu może być uznany
pod warunkiem, że zawodnik ten został wyłoniony poprzez konsultacje
wojewódzkie i regionalne (nie zgłoszony bezpośrednio na zgrupowanie KP).
Punkty dodatkowe mogą być zdobyte na zawodach i kadrach piłki plażowej
jeśli ich poziom jest adekwatny do szczebla rozgrywek w piłce halowej z
zachowaniem zasady, że max. ilość zdobytych punktów nie może przekraczać
max. ilości punktów za daną akcję jakie są do zdobycia na hali
1. Zawodnik ma zaliczony udział w meczach w ramach MMP oraz finałach ogólnopolskich
„Kinder”, jeżeli był w składzie drużyny podczas zawodów.
2. Punkty zdobyte za udział zawodnika w rozgrywkach klubowych oraz w kadrze sumują się,
natomiast w tej samej kategorii zalicza się tylko najlepszy wynik
3. Punkty dodatkowe przypisane uczniom są niezależne od potencjału, tzn. że niski zawodnik
może nie punktować za testy, ale zdobywa punkty dodatkowe za MMP, czy udział w KP
4. Punkty dodatkowe zdobyte przez skautów liczą się na ogólnych zasadach
5. Punkty dodatkowe za zawodnika w NLO SMS PZPS są dopisywane za poprzedni rok w całości,
jeżeli był on zawodnikiem klubu macierzystego lub dopisywane są punkty tylko za MMP, gdy
zawodnik nie był szkolony w tym klubie przynajmniej przez rok.
Tabela nr 3. Punkty dodatkowe zdobyte przez zawodnika (konto trenera)
Lp
.

Imię
nazwisko

1

Minisiatkówka

2

M/JM/J

MMP
KINDER - finał ogólnopolski
ćwierć
finał

półfinał

finał

Kadry regionalne
KADRA POLSKI
OTT/OTNO/
ew. kampy
SMS PZPS

3
1

3

5

kadrowicz
KP/kampy
SOS

reprezentant
Polski

12
10

20

Max suma pkt.
dodatkowych
zawodnika

15
30

35

*Zawodnik SMS PZPS może być dopisany do listy rankingowe tej samej klasy SOS, poza limitem
dwóch skautów, jeżeli bierze udział w rozgrywkach MMP danego klubu

Testy weryfikacyjne – udział trenera w sztabach kadr
W nowym systemie powoływania kadr znacznie zwiększa się możliwość
uczestniczenia w sztabach kadr na różnych poziomach . Asystentami trenera
kadry Polski zostają trenerzy wojewódzcy, którzy pełnią równocześnie funkcję
trenera kadr regionalnych. Pozostali trenerzy wojewódzcy
zostają
asystentami trenera ka dry regionalnej. Trener wojewódzki będzie mógł
dobrać (po akceptacji KW) spośród nauczycieli prowadzących grupy w danym
roczniku tzw. trenerów skautów.
Punkty dodatkowe za udział w kadrach są dopisywane trenerowi w kolejnym
roku szkolnym do punktów potencjału klasy, w której aktualnie jest
nauczycielem.
Ilość punktów za udział sztabach Kadr na danym poziomie jest jednakowy,
ponieważ asystenci pełnią równocześnie funkcje trenerów kadr w regionach
oraz w województwach i są odpowiedzialni za przepływ zawodników z
województw do kadry Polski.
Osoby z poza sztabu uczestniczący w konsultacjach lub zgrupowaniach od roku
2023/24 mogą otrzymać, po akceptacji odpowiedniego koordynatora, 20%
punktów przyznanych dla danego poziomu, tj. odpowiednio 4,6,10 pkt.
Wszystkie punkty dodatkowe trenera za dany
do tabeli Potencjał Ucznia i Klasy na MAS
zakończeniu akcji w których uczniowie brali
przedstawić koordynatorowi wojew. podczas
roku szkolnym (od roku szk. 2022/23)

rok szkolny należy wprowadzić
na koniec roku szkolnego, po
udział oraz w formie wydruku
weryfikacji testów w kolejnym

1. Trener zdobywa dodatkowe punkty do rankingu jako trener prowadzący lub asystujący w
konsultacjach wojewódzkich, regionalnych lub zgrupowaniach kadry .
2. Koordynatorzy woj. (KW) powołują corocznie trenera wojewódzkiego, który włącza się w proces
poszukiwania talentów w swoim województwie i prowadzenia konsultacji wojewódzkich
3. Trenerzy wojewódzcy powoływani na asystentów trenera KP (jeden z województwa) zostają
automatycznie trenerami kadry regionalnej oraz są proponowani do WZPS jako sztab KWM
4. Asystentami w sztabie trenera wojewódzkiego są trenerzy wyróżniających zawodników danego
rocznika, czynnie uczestniczący w procesie naborów i prowadzeniu konsultacji
5. Punkty dodatkowe trenera dotyczą również trenerów prowadzących zespoły w rozgrywkach piłki
plażowej i przypisywane są do poziomów odpowiadających piłce halowej
Tabela nr 4. Punkty dodatkowe trenera
Lp.
Punkty dodatkowe trenera za aktywność
Ilość osób
1 Trenerzy skauci w województwie
Terytorialnie (np. dawne woj.)
2

Sztab kadry regionalnej

3

Sztab kadry Polski

Pkt
20

4+1

30

4/3 + 1

50

* Bierzemy pod uwagę tylko za jedną najwyżej punktowaną funkcję.
*Osoby z poza sztabu uczestniczący w konsultacjach lub zgrupowaniach od roku 2023/24 otrzymują
20% punktów danego poziomu, tj. odpowiednio 4, 6, 10 pkt. po akceptacji KW lub KR

