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UCHWAŁA nr 16/2022
ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU BASEBALLU I SOFTBALLU
z dnia 13 kwietnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia regulaminu oraz kryteriów powoływania Kadr Narodowych.
Zarząd Polskiego Związku Baseballu i Softballu na podstawie § 25 pkt. 12 Statutu
PZBall oraz § 4 pkt. 10 Regulaminu Pracy Zarządu PZBall w głosowaniu
elektronicznym w dniu 13 kwietnia 2022 roku, podjął uchwałę w sprawie przyjęcia
Regulaminu powoływania Kadr Narodowych 2022 oraz Krajowych
kryteriach kwalifikacji do TWG, MŚ, ME.

Ustala się co następuje:
1. Przyjmuje się Krajowych kryteriach kwalifikacji do TWG, MŚ, ME.
w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się Kryteria Powoływania Zawodników Polskiego Związku
Baseballu I Softballu do Kadr Narodowych w brzmieniu jak w załączniku nr 2
do niniejszej uchwały
1. Przyjmuje się Regulaminu powoływania Kadr Narodowych 2022 w
brzmieniu jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Regulamin podlega publikacji na stronie www.baseballsoftball.pl
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:
Paweł Szczepanik - Za
Daria Krupińska Za
Andrzej Pietrzak Za
Krzysztof Gołębiewski – nie głosował
Piotr Jakubowski Za
Mateusz Mleczko Za
Justyna Ostarek nie głosowałal

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 16/2022
Zarządu PZBall

KRAJOWE KRYTERIA KWALIFIKACJI DO TWG, MŚ, ME
Zawodnicy i zawodniczki powoływani są do reprezentacji na zawody ME i MŚ na podstawie
wniosku trenera kadry po akceptacji zarządu PZBALL.
W przypadku braku funkcji trenera kadry decyzję o powołaniu reprezentacji podejmuje
zarząd PZBALL.
Podstawowe kryteria kwalifikacji do ME i MŚ:
1. Listy rankingowe krajowe i międzynarodowe.
2. Statystyki uzyskiwane na imprezach mistrzowskich krajowych w poszczególnych
kategoriach
3. Statystyki uzyskiwane w imprezach międzynarodowych w poszczególnych kategoriach
uzyskane w poprzednich startach.
4. Realizowanie zadań szkoleniowych nałożonych przez trenera kadry, a w przypadku braku
funkcji trenera kadry, zadań nałożonych przez zarząd PZBALL.
5. Spełnienie wymogów licencyjnych i marketingowych PZBALL.
6. Kwalifikacji do ME i MŚ nie otrzymają zawodnicy zaniedbujący i nierealizujący programu
przygotowań oraz odmawiający udziału w zawodach określonych w programie szkolenia
kadry narodowej.
Krajowe kryteria kwalifikacji do TWG
Kryteria kwalifikacji do TWG podane będą po uzyskaniu informacji od organizatora TWG.
Na dzień sporządzania kryteriów kwalifikacji zarząd PZBALL nie posiada informacji
mogących ustalić ww. kryteria.

MISTRZOSTWA EURUROPY W BASEBALLU 2022
W związku z konfliktem na Ukrainie oraz decyzją zarządu WBSC Europe o wykluczeniu
wszystkich drużyn z Rosji i Białorusi z udziału w turniejach w 2022 roku zmieniono
niektóre terminy oraz skład grup na turnieje, traktując to jako wyjątkowe sytuacje
wymagające zmian w ostatniej chwili.
Ostateczny kalendarz wszystkich turniejów CEB przyjmuje Komisja Techniczna CEB.
Zmiany zostały zatwierdzone przez WBSC Europe Baseball division.
W związku z odwołaniem grupy w Moskwie przesunięto niektóre drużyny klubowe do
kwalifikacji Pucharu Federacji.
Drużyny narodowe rozegrają turnieje kwalifikacyjne do Mistrzostw Europy w 3 grupach:
Grupa Utena (LTH) : data 13/7 - 16/7/2022

Uczestnicy : Litwa (LTH) / Szwajcaria (SUI) / Rumunia (ROM) i Finlandia (FIN)
Ze względu na wykluczenie drużyny z Białorusi, w tej grupie są tylko 4 drużyny
Grupa Beograd (SBR): data 12/7 - 17/7/2022
Spotkanie techniczne: poniedziałek 11/07/2022
Uczestnicy : Słowacja (SVK) / Serbia (SBR) / Węgry (HUN) / Polska (POL) i Norwegia
(NOR)
Grupa Blagoevgrad (BUL) : data 11/7 - 16/7/2022
Spotkanie techniczne : niedziela 10/07/2022
Uczestnicy : Francja (FRA) / Irlandia (IRE) / Bułgaria (BUL) / Słowenia (SLO) i Gruzja
(GEO)
Turnieje odbędą się w formule „kązdy z każdym” + mecz finałowy pomiędzy dwoma
drużynami, które zajęły pierwsze miejsca w grupie
Trzech zwycięzców grup w 2023 r. rozegra w drugiej połowie czerwca 2023 roku rundę
finałową
z której dwie pierwsze drużyny awansują do turnieju A-level w Czechach (CZE) we
wrześniu 2023r.

MISTRZOSTWA EUROPY W SOFTBALLU 2022
W 2022 roku Mistrzostwa Europy Kobiet w softballu odbędą się po raz drugi z rzędu.
WBSC Europe, Królewska Hiszpańska Federacja Baseballu i Softballu (RFEBS), Katalońska
Federacja Baseballu i Softballu (FCBS), CBS Sant Boi, CB Barcelona, CB Viladecans i CBS
Gava będą organizatorami 23. Mistrzostw Europy Kobiet w Sant Boi w Barcelonie,
Viladecans i Gava.
W turnieju weźmie udział 21 krajów, a turniej odbędzie się w dniach 24-30 lipca 2022
roku.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr 16/2022
Zarządu PZBall

KRYTERIA POWOŁYWANIA ZAWODNIKÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU BASEBALLU I SOFTBALLU
DO KADR NARODOWYCH
1. SOFTBALL
1.1. Ogólne kryteria doboru zawodniczek:
- analiza statystyk;
- obserwacja w czasie rozgrywek Polskiej Ligi Softballu Kobiet, Puchru Polski oraz innych
zawodów;
- konsultacje z trenerami klubowymi oraz szkoleniowcami kadr narodowych innych kategorii
wiekowych;
- indywidualne rozmowy z zawodniczkami;
- pomiary i obserwacje podczas zgrupowań kadry narodowej.
1.2. Poprzez dostępne narzędzia sztab trenerski będzie brał pod uwagę aspekty takie jak:
- szybkość;
- wytrzymałość;
- siła rzutu/odrzutu;
- technika;
- statystyki ligowe oraz statystyki w przypadku zawodniczek grających w innych krajach
(USA, Holandia) statystyki ligowe również z rozgrywek uniwersyteckich w USA oraz
turniejowe.
Każda z powyższych umiejętności jest mierzona poprzez wykonanie przez graczy zestawów
ćwiczeń i / lub testów. Przykłady tych testów i ćwiczeń znajdują się poniżej:
SZYBKOŚĆ: Ponieważ konieczne jest bardzo szybkie bieganie z domu do pierwszej bazy,
gracze mierzą czas, gdy uderzają narzucone piłki i biegną do pierwszej bazy. Stoper służy
do pomiaru momentu kontaktu z pałką do momentu, gdy stopa pałkarza dotknie pierwszej
bazy. Dopuszczalne są czasy trzech sekund. Wszystko poniżej trzech sekund jest bardzo
dobre. A jeśli gracz może dotrzeć do pierwszej bazy w 2,8 sekundy, to jest to wyjątkowy
wynik.
Podobnie biegacze mają czas biegania z pierwszej bazy do drugiej bazy, aby określić, jak
szybko pokonują dystans, próbując ukraść drugą bazę. W softballu fastpitch, licząc czas
dobrego miotacza rzucającego do łapacza, łapacza odbierającego piłkę i rzucającego ją na
drugą bazę, oraz chwytającego piłkę obrońcy i oznaczającego biegacza, cała akcja toczy
się od 2,5 do 2,7 sekund na najbardziej elitarnych poziomach. W związku z tym celem
jest, aby biegacze przedostali się z pierwszej do drugiej bazy w nie więcej niż 2,7 sekundy.
WYTRZYMAŁOŚĆ: To trochę myląca nazwa. Wysoko postawieni gracze w softball nie
muszą biegać maratonów, powinni raczej być w stanie wykonywać krótkie, bardzo szybkie
biegi, ze zmiennymi interwałami bez ruchu. Tak więc, w przypadku zapolowych, używa się

na przykład „gwiezdnego ćwiczenia”, w którym zapolowy stoi na środku pola,
a trener uderza piłkę z powietrza z odległości do 15 metrów. Zawodnik musi biec sprintem,
aby złapać piłkę, rzucić ją z powrotem do trenera, a następnie wrócić na miejsce startu.
Gdy tylko zawodnik jest na miejscu startu, trener uderza kolejną piłkę
z powietrza. Ten proces powtarza się 5-6 razy. Celem jest, aby zawodnik był na tyle
sprawny, aby jego ostatni sprint do piłki był tak dynamiczny, jak pierwszy.
W przypadku infielders używamy na przykład „Every Base Drill”. Infielder zaczyna z
trzeciej pozycji bazowej, gdzie trener uderza w piłkę po ziemi, po czym musi wykonać kilka
kroków bardzo szybko. Obrońca chwyta piłkę i wykonuje rzut do pierwszej bazy,
a następnie truchta do pozycji shortstop. Trener ponownie uderza piłkę po ziemi, co
wymaga od obrońcy przesunięcia się o kilka metrów. A obrońca ponownie musi szybko
dostać się do piłki, złapać ją czysto i wykonać rzut do pierwszej bazy. Gracz truchta do
drugiej pozycji bazowej, gdzie akcja się powtarza. Następnie gracz truchta do pierwszej
pozycji bazowej, w której podchodzi do piłki, po czym ją łapie, a następnie biegnie do
pierwszej bazy, aby samodzielnie wykonać ostatnią grę.
SIŁA RZUTU: Idealnie prędkość rzutów mierzy się za pomocą urządzeń radarowych.
Jednak w Polsce taki sprzęt nie jest w powszechnym użyciu. Alternatywnie, ponieważ siła
rzutu odpowiada odległości, jaką może pokonać rzut, istnieje kilka ćwiczeń, które mogą
być użyte do określenia sprawności gracza. Na przykład dla zapolowych może być użyte
ćwiczenie „Bramka z pola”. To ćwiczenie ma dodatkową zaletę w postaci dokładności
testów. Trener zagłębia się w głęboką część boiska i rzuca piłką do ogrodzenia. Zapolowy
podbiega do piłki, podnosi ją stojąc obok ogrodzenia i rzuca piłkę do wewnątrzpolowego
oddalonego 10 metrów. Infielder trzyma obie ręce prosto w powietrzu, aby przedstawić cel
(wyglądając w ten sposób jak słupki bramki). Udany rzut zapolowego dociera do
wewnątrzpolowego bez konieczności ruchu wewnątrz pola. Odległość między infielderem a
zapolowym zwiększa się z każdą rundą. Celem dobrego zapolowego jest
przerzucenie piłki z ogrodzenia do wewnątrzpolowego stojącego na trawie na boisku w
jednym odbiciu.
Podobne ćwiczenie można wykonać z wewnątrzpolowymi, zmuszając ich do rzucania
z pozycji shortstop do pierwszej bazy, przy czym trener stopniowo zwiększa dystans do
shortstopa. Celem jest, aby dobry infielder był w stanie dosięgnąć piłkę z dużej odległości
do pierwszej bazy, bez odbicia i bez konieczności ruchu obrońcy na pierwszej bazie.
W przypadku miotaczy zamiast pistoletu radarowego można użyć stopera. Trener mierzy
czas od uwolnienia piłki od miotacza do przyjęcia piłki w rękawicy łapacza. Światowej elity
miotacze rzucają piłkę do łapacza w 0,45 sekundy. Odpowiada to prędkości około 104,6
kilometrów na godzinę. Żaden miotacz reprezentacji Polski nie rzuca obecnie tak mocno,
więc trenerzy generalnie szukają czasów nie dłuższych niż 0,6 sekundy.
TECHNIKA: Chociaż istnieją ćwiczenia, które mogą mierzyć prawidłowy ruch i formę,
zazwyczaj nie są one stosowane na poziomie drużyny narodowej. Zamiast tego trener
korzysta z innych ćwiczeń wymienionych w tym dokumencie i poświęca trochę czasu
podczas tych ćwiczeń, skupiając się na technice, podczas gdy gracz realizuje inne cele
(takie jak szybkość, dokładność itp.). Nawet najlepsi gracze mogą jeszcze bardziej
udoskonalić swoją technikę, więc trener przede wszystkim szuka zdolności zawodnika do
uwzględniania niewielkich fragmentów informacji zwrotnych w sposobie poruszania się.
Dobrzy gracze potrafią przyjąć taką krytykę i dokonać późniejszej korekty. Mniej wprawni
sportowcy mogą mieć problemy ze zrozumieniem, w jaki sposób informacje zwrotne
odnoszą się do nich, lub nie będą w stanie zmusić ich do poruszania się inaczej niż zwykle.
STATYSTYKI: Dla większości zawodniczek ocenianych w reprezentacji Polski w softballu
jedyne dostępne statystyki to te z PLSK (Polska Liga Softballu Kobiet). Trenerzy dokonają
przeglądu statystyk z poprzedniego sezonu. Przeglądają też statystyki z bieżącego sezonu,
jeśli zgrupowanie odbędzie się po rozpoczęciu tegorocznej ligi. W przypadku hitterów

szukamy średniego odbijania wynoszącego co najmniej 0,300. Lepsze hity będą powyżej
.400, a prawdziwie elitarne hity mogą osiągnąć .500 lub więcej. Uwaga: Średnia odbicia
.500 wskazuje, że pałkarz bezpiecznie dociera do bazy w 50% swoich występów podczas
ataku. Trenerzy zwracają również uwagę na liczbę strikeoutów. Zawodnicy
z dużą liczbą strikeoutów w ataku nie mają stałego kontaktu z piłką. Nawet jeśli mają
dobre wyniki w PLSK, będą walczyć z lepszym pitchingiem na poziomie międzynarodowym.
W przypadku graczy defensywnych trenerzy szukają procentu pola nie niższego niż 0,900.
Wartość procentowa Fielding dzieli liczbę udanych zagrań defensywnych przez całkowitą
liczbę szans w obronie. Tak więc, 0,900 procent pola gry oznacza, że obrońca wykonuje
właściwą grę obronną 9 na 10 razy. Uwaga: w zależności od pozycji istnieje pewna różnica
w dopuszczalnych wartościach procentowych. Na przykład, pierwsi gracze w bazie zwykle
otrzymają dużo akcji obronnych, które są stosunkowo łatwe do wykonania. Tak więc
oczekuje się, że będą miały wyższe wartości procentowe. Z drugiej strony shortstopy
często angażują się w bardziej wymagających graczy defensywnych, więc nie jest niczym
niezwykłym, że ich wartości procentowe są niższe.
Chociaż ERA (lub średnia uzyskanych biegów) jest najczęściej obserwowaną statystyką dla
miotaczy, zwykle koncentrujemy się bardziej na WHIP, czyli liczbie kroków i trafień na
rundę. Jest to liczba, która odzwierciedla kontrolę miotacza i zdolność do powstrzymania
atakujących graczy przed bezpiecznym dotarciem do bazy. W PLSK miotacze z WHIP 1,00
lub mniejszym powinni być członkami kadry narodowej.
Dzięki możliwości analizy poszczególnych zawodniczek oraz możliwości powołania na
najlepszych dziewcząt trenerzy będą mieli możliwość optymalnego wyboru składu ścisłej
kadry na mistrzostwa Europy.
2. BASEBALL
2.1.
Przy doborze zawodników oceniany jest szereg czynników analizowanych z uwagi
na specyfikę konkretnych pozycji. Inne walory są ważne dla miotaczy i łapacza, a jeszcze
inne dla zawodników infieldu i outfieldu.
Zawodnicy są rozważani w konkretnych grupach z uwagi na swoje pozycje:
- miotacz;
- łapacz;
- wewnątrzpolowi (infield);
- zapolowi (outfield).
Należy jednak zauważyć, że są też zawodnicy, którzy z powodzeniem mogą występować na
kilku pozycjach. Dodatkowo dochodzi bardzo istotna gra w ataku, gdzie ważna jest
umiejętność odbijania (technika i siła) oraz bieganie po bazach (szybkość).
2.2.
Selekcja odbywa się za pomocą następujących narzędzi:
− obserwacja zawodników podczas rozrywek Ekstraligi oraz I Ligi, rozgrywek Pucharu Polski
oraz innych rozgrywek (trenerami kadry są trenerzy drużyn ekstraligowych;
− które zajęły 1 oraz 3 miejsce w zeszłym sezonie, a więc mogą co tydzień obserwować
poszczególnych zawodników kadry);
− z uwagi na powyższe (prowadzenie drużyn ekstraligowych) część zawodników może być
obserwowana na treningach;
− zgrupowania kadr narodowych;
− pomiary podczas zgrupowań (pomiary prędkości narzutu, szybkości biegu, etc.);
− statystyki ligowe i rozeznanie trenerów w przypadku zawodników grających w innych
krajach (USA, Holandia, Francja oraz) statystyki ligowe również z rozgrywek
uniwersyteckich w USA.
Podobnie jak w przypadku softballu, trenerzy reprezentacji narodowej w baseballu
określają poziom umiejętności każdego gracza na podstawie szeregu ćwiczeń i symulacji

gry. Każdy trener będzie miał swój własny zestaw ćwiczeń do wykorzystania i może się on
różnić między obozami baseballowymi i softballowymi, chociaż pożądany wynik i zmierzone
parametry są bardzo podobne. O ile nie zaznaczono inaczej, można założyć, że imprezy
testowe dla zawodników reprezentacji narodowej są prawie identyczne z testami
przeprowadzanymi dla drużyny softballowej.
SZYBKOŚĆ: Czasowe przebiegi od kontaktu z piłką u siebie do pierwszego kontaktu
z pierwszą bazą są niezawodną miarą szybkości gracza. Ze względu na zwiększony rozmiar
boiska baseballowego, czasy baseballu będą dłuższe. Wszystko powyżej 4,4 sekundy jest
uważane za słabe. Trenerzy idealnie chcą widzieć czasy 4,3 sekundy lub szybsze. Szybciej
niż 4,2 sekundy to poziom elitarny.
Aby uzyskać czas na bieganie z pierwszej do drugiej bazy (w celu kradzieży), trenerzy
szukają czasów nie dłuższych niż 4 sekundy. Zakłada się, że gracz prowadzi z pierwszej
bazy przed rozpoczęciem czasu. Każdy gracz, który może osiągnąć czas poniżej 3,6,
prawdopodobnie będzie złodziejem bazy na najwyższym poziomie.
SIŁA RZUTU: Celem dobrego zapolowego jest możliwość przeniesienia piłki ze
standardowej pozycji wyjściowej na prawym polu do trzeciej bazy w jednym odbiciu.
Podobnie, z płytkiej pozycji startowej w dowolnym miejscu na boisku, obrońca powinien
być w stanie dotrzeć do bazy domowej w jednym odbiciu.
W przypadku miotaczy stoper służy do pomiaru czasu rozpoczęcia ruchu miotacza
w kierunku bazy domowej do momentu, gdy piłka znajdzie się w rękawicy łapacza.
Miotacze z międzynarodowej elity miotają piłkę do łapacza w ciągu 1,3 sekundy
standardowym ruchem miotającym lub 1,1 do 1,2 sekundy, jeśli miotacz używa kroku
wślizgu.
Żaden miotacz reprezentacji Polski nie osiąga obecnie takiej prędkości, choć kilkoro
zawodników jest blisko tej prędkości. Trenerzy raczej starają się unikać miotaczy, którzy
potrzebują więcej niż 1,6 sekundy na miotanie, ponieważ będą zbyt wolni i zbyt łatwo
pozwolą na kradzież baz w grze międzynarodowej.
Punkty odniesienia TECHNIKA i STATYSTYKI w sekcji softball mają również
zastosowanie w baseballu.
Trenerzy obserwując zawodników zwracają szczególną uwagę na prezentowaną przez nich
technikę, tak ważną w tym sporcie, co jednak jest niemożliwe do zmierzenia i
przedstawienia w postaci cyfr.
Używając tych wszystkich narzędzi, trenerzy podejmą decyzję o ostatecznym kształcie
kadry.
Mając na uwadze powyższe selekcja odbywa się w świetle umiejętności zawodników,
potrzeb na konkretne pozycje, rozumienie taktyki i koncepcji drużyny. Z uwagi na fakt, iż
jest to sport drużynowy i specyfikę tego sportu, część ważnych aspektów jest możliwa do
zmierzenia, jednak spora część istotnych aspektów może być jedynie obserwowana i
oceniona przez trenerów.
Z uwagi na obrany cel zmiany modelu przygotowywania zawodników kadr narodowych,
poprzez organizację konsultacji szkoleniowych według formacji i pozycji danych
zawodników, zrealizowanie tych celów wiąże się z koniecznością zmiany modelu
powoływania do kadr narodowych najbardziej predestynowanych dla danej pozycji
zawodników i zawodniczki.
Na wniosek trenerów klubowych i obserwacji trenera koordynującego powoływane są
zawodniczki i zawodnicy, którzy wykazują wysoką gotowość sportową oraz otrzymują

rekomendacje po obserwacji przez trenerów kadry w rozgrywkach ligowych.
Zawodniczki i zawodnicy oceniane są również na podstawie dotychczasowych występów
w kadrze i na podstawie testów poddawanych na pierwszych konsultacjach szkoleniowych
tzw. try out.
Z uwagi na ograniczony budżet kadr, trzon kadr narodowych stanowią zawodnicy i
zawodniczki grający w Ekstralidze Baseballu i Polskiej Lidze Softballu Kobiet.

−
−

Zakłada się, że przy dobrej realizacji programów szkoleniowych w klubach i startach
w zawodach ligowych oraz turniejach miedzynarodowych jest szansa na:
uzyskanie miejsca 9-12 softbalistek na ME 2022 (cel minimum 10),
grę w finale turnieju kwalifikacyjnego mężczyzn, dla której cel minimum to 3 miejsce w
grupie.

Załącznik nr 3
Do uchwały nr16/2022
Zarządu PZBALL
REGULAMIN POWOŁYWANIA KADR NARODOWYCH 2022

1. Postanowienia ogólne:
1.1. Okres powoływania kadry:
We wszystkich kategoriach wiekowych, w których rozgrywane są Mistrzostwa Europy lub
eliminacje do Mistrzostw Europy w baseballu i softballu, kadry powołuje się na początku
roku, w których rozgrywane są dane zawody.
1.2. Liczebność kadry
Dla wszystkich kategorii wprowadza się zasadę powoływania zespołów reprezentacyjnych w
dwóch etapach:
a/ okres przygotowawczy tzw. „szeroka kadra” – dla wszystkich kategorii 20-30
zawodników/zawodniczek
b/ okres poprzedzający start w mistrzostwach, nie później jednak niż na 35 dni przed datą
rozpoczęcia turnieju mistrzowskiego, dla wszystkich kategorii minimum 17 maksimum 25
zawodników/zawodniczek
1.3. Tryb powoływania kadry:
Kadrę powołuje Zarząd Związku na wniosek trenera głównego danej kategorii
wiekowej, a w przypadku braku trenera głównego Zarząd Związku.
2. Kryteria kwalifikacji:
2.1. Z uwagi na wieloletni cykl treningowy, niezbędne jest, aby zawodnik lub zawodniczka
osiągnęli wymagany poziom wyszkolenia sportowego, wprowadza się następujące kryteria:
− brak przeciwwskazań zdrowotnych orzeczony przez lekarza sportowego,
− pełna gotowość startowa – wysoka forma sportowa,
− opinie trenerów klubowych (obserwacja zawodów sportowych, turniejów),
− poziom umiejętności technicznych, fizycznych, rozwoju ogólnego, świadomości taktycznej i
odporności psychiczne,
− analiza umiejętności asymilacji oraz współpracy zawodnika lub zawodniczki w zespole,
− statystyki uzyskiwane w imprezach międzynarodowych w poszczególnych
kategoriach uzyskane w poprzednich startach.

2.2. Ostateczna ocena uwzględniająca również dotychczasowy przebieg kariery zawodnika lub
zawodniczki w zespołach reprezentacyjnych, ich perspektywiczności i konkurencyjności.

