
Regulamin  

powoływania zawodników do kadry narodowej objętej programem dofinansowania 

przygotowań i udziału w The World Games 2017 

 

1. Zgodnie z decyzją nr 17 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie 

ogłoszenia „Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie 

przygotowania do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym, w tym do „The World 

Games 2017”” Zarząd PZA ustala regulamin doboru zawodników objętych programem, którego 

celem jest zabezpieczenie procesu przygotowań zawodników do TWG 2017.  

2. Zgodnie z pkt. III w/w decyzji programem przygotowań zawodników do TWG 2017, w 

konkurencjach indywidualnych, objęta może być dwukrotność planowanej liczby uczestników 

reprezentantów Polski w zawodach finałowych na TWG 2017. Dotyczy konkurencji wspinaczki 

na czas, prowadzenie i bouldering.  

3. Na podstawie w/w wytycznych Polski Związek Alpinizmu ustala co następuje: 

Programem przygotowań do TWG 2017 objęci zostaną zawodnicy spełniających przynajmniej 

jedno z poniższych kryteriów: 

a) finaliści mistrzostw świata seniorów, młodzieżowców i juniorów (miejsca 1-4 na czas, 

miejsca 1-6 w boulderingu, miejsca 1-8 w prowadzeniu),  

b) finaliści mistrzostw Europy seniorów, młodzieżowców i juniorów (miejsca 1-4 na czas, 

miejsca 1-6 w boulderingu, miejsca 1-8 w prowadzeniu),  

c) zawodnicy klasyfikowani w rankingu Pucharu Świata – cały cykl (miejsca 1-20 na czas, 

w boulderingu i prowadzeniu), 

d) zawodnicy klasyfikowani w rankingu Pucharu Europy w kategoriach młodzieżowiec i 

junior (miejsca 1-10 na czas, w boulderingu i prowadzeniu),  

e) w następnej kolejności programem objęci zostają: 

 Mistrz Polski seniorów i młodzieżowców – na czas, prowadzenie i bouldering 

 zwycięzca klasyfikacji generalnej Pucharu Polski seniorów i młodzieżowców – 

cały cykl, na czas, prowadzenie i bouldering,  

4. Podstawą powołania zawodników do kadry narodowej objętej programem dofinansowań 

przygotowań i udziału w TWG 2017 na dany rok, są wyniki sportowe uzyskane w roku 

poprzednim. Ponadto w trakcie danego roku, w przypadku uzyskania przez zawodnika 

wyników opisanych w pkt. 3. a), b) i c), zostanie on dopisany do składy kadry objętej tym 

programem. 

5. Zawodnicy powołani do kadry objętej programem TWG zobowiązani są do przedstawienia 

planów startowych na dany sezon i spełniają wszystkie wymagania formalne.  

6. W uzasadnionych przypadkach Zarząd PZA może poszerzyć skład kadry objętej w/w 

programem na wniosek KWS, trenera lub zawodnika.   

7. Minimalna liczba zawodników objętych programem TWG 2017 dla poszczególnych konkurencji 

wynosi: 

a) Konkurencja na czas – 2 kobiety i 2 mężczyzn,  

b) Konkurencja buldering – 2 kobiety i 2 mężczyzn,  

c) Konkurencja prowadzenie – 2 kobiety i 2 mężczyzn.  

8. Kadra objęta programem TWG 2017 powoływana jest co roku, na dany rok kalendarzowy, aż 

do 2017 roku włącznie.  


