Kryteria i zasady kwalifikacji do reprezentacji Polski
na ME oraz PŚ/PE w sezonie 2022
1. Zasady ogólne.
1.1. Kryteria i zasady kwalifikacji na Mistrzostwa Europy określane są w celu realizacji „Programu
dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników
kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w
mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2022 roku”.
1.2. Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu ustala kryteria i zasady powoływania reprezentacji w oparciu o
art. 13 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie oraz §21 pkt 13 i §22 pkt 8 Statutu
Polskiego Związku Alpinizmu, wypełniając zobowiązanie wynikające z pk.VI.3.22. w/w programu
dofinansowania.
1.3. Reprezentację powołuje Zarząd lub Prezydium PZA na podstawie §22 pkt 8 Statutu Polskiego Związku
Alpinizmu, w oparciu o niniejsze przepisy oraz opinię właściwego zespołu szkoleniowego PZA.
1.4. W skład reprezentacji mogą wchodzić wyłącznie zawodnicy będący członkami kadry narodowej PZA
we wspinaczce sportowej.
1.5. Skład reprezentacji na zawody mistrzowskie wymaga pozytywnej opinii Zespołu Metodycznego IS-PIB,
zgodnie z pkt. VI.3.23 w/w programu dofinansowania.

2. Kwalifikacje - wspinaczka na czas.
2.1. W Tabeli 1 wymienione zostały imprezy kalendarza IFSC, na które planowany jest wyjazd
reprezentacji Polski oraz wymagane normy czasowe (czas równy lub niższy) odpowiednio dla kobiet
(K) i mężczyzn (M):
Tabela 1
PŚ
Moskwa

PŚ Seul

PŚ Salt
Lake City

PE
Tyumen

PE
Innsbruck

PŚ Villars

K

7.80

7.70

7.70

8.30

8.30

7.70

M

5.85

5.75

5.75

5.95

5.95

5.75

PE Żylina

ME

PŚ Bali/
Wujiang

7.70

8.30

7.40

1-8m ME
(S)
+7.70

5.75

5.95

5.50

1-8m ME
(S)
+5.75

PŚ
Chamonix

2.2. Podstawą kwalifikacji w czasówkach jest spełnienie normy czasowej podczas dwóch zawodów IFSC,
IFSC Europe, FISU, EUSA, CISM, PZA lub zgrupowań/konsultacji kadry narodowej PZA.
2.3. Wyjątkiem od pkt. 2.2 jest PŚ w Moskwie na który normę czasową można uzyskać na jednych
zawodach (PP w 2022).
2.4. Norma czasowa jest ważna, jeżeli została spełniona na 3 miesiące przed datą danych zawodów i nie
później niż 1 miesiąc przed zawodami.
2.5. Wyjątkiem od pkt. 2.4 są:
2.5.1. ME w Monachium, na które kwalifikacje zostaną zakończone po PE w Żylinie.
2.5.2. PŚ Bali/Wujiang, na które określona została norma wynikowa w połączeniu z koniecznym
minimalnym czasem.
2.6. W przypadku spełnienia kryteriów czasowych przez większą liczbę zawodników niż wynosi limit
krajowy uczestników, na zawody zostaną powołani zawodnicy zgodnie z rankingiem najlepszych
czasów w okresie wymienionym w pkt. 2.4.

3. Kwalifikacje - bouldering.
3.1. W Tabeli 2 wymienione zostały imprezy kalendarza IFSC, na które planowany jest wyjazd
reprezentacji Polski oraz wymagane normy wynikowe:
Tabela 2

K/M

PŚ Meiringen

PE Praga/Brixen

PŚ Innsbruck +
(Villars/Chamonix)

ME Monachium

PŚ Koper

1m PP Kraków
(12-13.03.2022)

1-32m PŚ
1-2m PP Kraków
(12-13.03.2022)

1-32m PŚ
1-8m PE
1m PP (2122.05.2022)

1-20m PŚ
1-4m PE

1-20m ME (B/L)
1-26m PŚ
1-8m PE

PŚ Bali/Wujiang
/Chongqing

1-8m ME (B+L)

3.2. Podstawą kwalifikacji w boulderingu jest wynik uzyskany na zawodach PZA lub IFSC/IFSC Europe.
3.3. Wynik kwalifikujący musi zostać osiągnięty najpóźniej na 20 dni przed danym zawodami.
3.4. Dopuszcza się możliwość zdobycia kwalifikacji na w/w zawody w konkurencji prowadzenie przez
wynik uzyskany w zawodach IFSC w konkurencji boulder.
3.5. W przypadku spełnienia normy przez większą liczbę zawodników niż wynosi limit krajowy
uczestników, na zawody zostaną powołani zawodnicy zgodnie z aktualizowanym rankingiem
światowym (IFSC Countinuously Update World Ranking - CUWR), a dalej przy bezpośrednim
porównaniu wyników na zawodach.
3.6. Krajowy wynik kwalifikujący zostaje uznany za nieważny, jeżeli zawodnik zajmie miejsce poniżej 60 na
PŚ lub poniżej 30 na PE.
3.7. W przypadku zakwalifikowania zawodnika do reprezentacji na ME obowiązkowy jest start w dwóch
konkurencjach (boulder i prowadzenie).

4. Kwalifikacje - prowadzenie.
4.1. W Tabeli 3 wymienione zostały imprezy kalendarza IFSC, na które planowany jest wyjazd
reprezentacji Polski oraz wymagane normy wynikowe:
Tabela 3

K/M

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

PŚ
Inns./Villars/C
hamonix

PE Żylina

PŚ Briancone

ME
Monachium

PŚ Koper

PŚ
Bali/Wujiang

PŚ Chongqing

1m MP Toruń
(4-5.06.2022)

1-32m PŚ
1-2m MP
Toruń
(4-5.06.2022)

1-32m PŚ
1m MP Toruń
(4-5.06.2022)

1-26m PŚ
1-4m PE

1-20m ME
(B/L)
1-32m PŚ
1-8m PE

1-8m ME (B+L)

1-8m ME (B+L)

Podstawą kwalifikacji w prowadzeniu jest wynik uzyskany na zawodach PZA lub IFSC/IFSC Europe.
Wynik kwalifikujący musi zostać osiągnięty najpóźniej na 20 dni przed danym zawodami.
Wyjątkiem od pkt. 4.3 są ME w Monachium, na które kwalifikacje zostaną zakończone po PE w Żylinie.
W przypadku spełnienia normy przez większą liczbę zawodników niż wynosi limit krajowy
uczestników, na zawody zostaną powołani zawodnicy zgodnie z aktualizowanym rankingiem
światowym (IFSC Countinuously Update World Ranking - CUWR), a dalej przy bezpośrednim
porównaniu wyników na zawodach.
4.6. W przypadku zakwalifikowania zawodnika do reprezentacji na ME obowiązkowy jest start w dwóch
konkurencjach (boulder i prowadzenie).

5. Przypisy końcowe.
5.1. Limit krajowy uczestników jest ustalany na podstawie właściwych przepisów IFSC, IFSC Europe oraz
możliwości finansowych PZA.
5.2. Możliwe jest powołanie zawodników niespełniających norm czasowych/wynikowych na wniosek
trenera kadry narodowej lub trenera/zawodnika przy pozytywnej opinii właściwego zespołu
szkoleniowego PZA, w szczególności w celu zwiększenia narodowych i indywidualnych rankingów
punktowych, zwiększenia potencjału rozwojowego zawodnika, realizacji zasad kwalifikacji na ME
Monachium 2022, IE Kraków/Małopolska 2023 oraz IO Paryż 2024.
5.3. W przypadku niewypełnienia możliwego limitu uczestników określonego przez federacje
międzynarodowe ze względu na ograniczenia finansowe PZA, możliwy jest start zawodników na koszt
własny, przy zgodzie Zarządu PZA i po uzgodnieniu warunków z Biurem PZA.
5.4. Ustala się następującą kolejność wypełnienia limitu uczestników:
5.4.1. zawodnicy spełniający normy kwalifikacyjne,
5.4.2. zawodnicy powołani na podstawie pkt. 5.2,
5.4.3. zawodnicy młodzieżowej kadry narodowej – spełniający określone odrębnie kryteria,
5.4.4. pozostali zawodnicy kadry narodowej,
5.4.5. zawodnicy spoza kadry narodowej.
5.5. Przypis 5.4 nie dotyczy zawodników o statusie „pre-qualified” (tzw. „dzika karta”) wynikającym z
odpowiednich przepisów IFSC/IFSC Europe.
5.6. Terminy i miejsca zawodów kalendarza PZA i IFSC mogą ulec zmianie. W takim przypadku PZA dołoży
wszelkich starań, aby warunki kwalifikacyjne były możliwie jak najbliższe powyższym zapisom,
trzymając się zasady fair play.
5.7. Medaliści IO, MŚ, ME mogą zostać zwolnieni z warunków kwalifikacji od roku 2023.
5.8. Prawo interpretacji niniejszych przepisów należy do Zarządu PZA.

