Kryteria i zasady kwalifikacji do młodzieżowej reprezentacji Polski na MŚJ/MEJ/PŚ/PE/PEJ w sezonie 2022
1. Zasady ogólne.
1.1. Kryteria i zasady kwalifikacji na Mistrzostwa Świata Juniorów i Mistrzostwa Europy Juniorów określane są w celu realizacji „Programu
dofinansowania zadań́ z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży 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 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. VIII.2.b w/w
programu dofinansowania.
1.6. Kryteria i zasady odnoszą się do następujących grup wiekowych:
• junior młodszy (JM) – zawodnicy w wieku 14 - 15 lat (roczniki 2007-2008),
• junior (J) – zawodnicy w wieku 16 - 17 lat (roczniki 2006-2005),
• młodzieżowiec (M) – zawodnicy w wieku 18 – 19 lat (roczniki 2004-2003),
• U23 – zawodnicy w wieku 20 - 22 lat (roczniki 2002-2000).
2. Założenia.
Celem niniejszych kryteriów jest obiektywne wyłonienie reprezentacji na MŚJ (a następnie MEJ), dającej potencjalną szansę na realizację
założeń w/w programu, zakładającego awans Polski w rankingach medalowych i punktacji w sportach objętych programem igrzysk
olimpijskich. Ze względu na decyzje MKOl (boulder na MIO – Dakar 2023, potencjalnie trzy konkurencje na IO – Los Angeles 2028), przyjęte
zostało równe traktowanie każdej konkurencji wspinaczkowej przy uwzględnieniu jej specyfiki. Istotnym celem jest również przygotowanie
reprezentacji do Igrzysk Europejskich – Kraków/Małopolska 2023, przy założeniu otrzymania tzw. „dzikich kart”, a także z uwzględnieniem
wyników współzawodnictwa krajowego, które pozwala zakładać, że zawodnicy grup młodzieżowych mogą stanowić znaczną część
reprezentacji na w/w zawody. Nie mniej ważnym jest również zwiększanie narodowego, jak i indywidualnego rankingu punktowego w
cyklach PŚ i PE, który w kolejnych latach będzie miał istotny wpływ na limit uczestników z danego kraju na zawodach międzynarodowych.

3. Kwalifikacje - wspinaczka na czas.
3.1. W Tabeli 1 wymienione zostały imprezy kalendarza IFSC na które planowany jest wyjazd młodzieżowej reprezentacji Polski oraz
wymagane od zawodników normy czasowe (czas równy lub niższy) lub wynikowe:
Tabela 1
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Imst
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PE (S)
Tyumen

PE (S)
Innsbruck

MEJ (S)
Augsburg

PE (S)
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n/d
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n/d

pierwszy czas / drugi czas – norma dla kobiet / norma dla mężczyzn,
n/d – nie dotyczy,
10 20 – kolejność wypełniania limitu zawodników: najpierw zawodnicy wypełniający normę 10 etc.
QMŚJ – zakwalifikowani na MŚJ,

3.2. Zgodnie z kalendarzem szkolenia PZA wyznacza się następujące daty na krajowe imprezy kwalifikacyjne:
• 18 marca 2022 – Puchar Polski Seniorów / Juniorów,
• 23 kwietnia 2022 – Puchar Polski Seniorów / Juniorów,
• 14 maja 2022 – Mistrzostwa Polski Seniorów / Puchar Polski Juniorów,
• 3 czerwca 2022 – Puchar Polski Seniorów / Juniorów,
• 24 czerwca 2022 – Mistrzostwa Polski Juniorów.
3.3. Podstawą kwalifikacji w czasówkach jest spełnienie normy czasowej podczas dwóch zawodów IFSC, IFSC Europe, FISU, EUSA, PZA lub
oficjalnych symulacjach startowych podczas zgrupowań/konsultacji kadry narodowej PZA.
3.4. Norma czasowa jest ważna, jeżeli przynajmniej jedna została spełniona na 3 miesiące przed datą danych zawodów i nie później niż 1
miesiąc przed zawodami.
3.5. Wyjątkiem od pkt 3.4:

• zawody PE/PEJ w Mezzolombardo, pod warunkiem zachowania terminu zgłoszenia na MŚJ,
• jesienne zawody PE/PEJ na których normy można uzyskać także na czerwcowych zawodach.
3.6. W przypadku zawodów: PE Tyumen, PE Innsbruck, PŚ Villars, PŚ Chamonix, PE Żylina, pierwszeństwo startu mają zawodnicy zgodnie z
„Kryteriami i zasadami kwalifikacji do reprezentacji Polski na ME oraz PŚ/PE”: http://pza.org.pl/wp-content/uploads/2016/03/Kryteria2022.pdf
3.7. 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. 3.4.
4. Kwalifikacje – boulder i prowadzenie
4.1. W Tabeli 2 wymienione zostały imprezy kalendarza IFSC na które planowany jest wyjazd młodzieżowej reprezentacji Polski oraz
wymagane od zawodników normy wynikowe:
Tabela 2
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Najlepszy
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1 PPJM
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n/d

n/d – nie dotyczy,
® - pod warunkiem,
10 20 – kolejność wypełniania limitu zawodników: najpierw zawodnicy wypełniający normę 10 etc.
å - suma punktów

MEJ (B)
Graz
n/d

MŚJ (B/L)
USA
n/d

101-3 MEJ L
201-16 PE B
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401-8 PEJ L
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0
6 1-6 M/PPS
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1-3
MEJ(B/L)

PEJ (B/L)
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201-8 MEJ
301-8 PEJ

4.2. Podstawą kwalifikacji w boulderingu i prowadzeniu jest wynik uzyskany na zawodach PZA lub IFSC/IFSC Europe.
4.3. Wynik kwalifikujący musi zostać osiągnięty najpóźniej na 20 dni przed danym zawodami.
4.4. W przypadku spełnienia normy przez większą liczbę zawodników niż wynosi limit krajowy uczestników, na zawody zostaną powołani
zawodnicy po bezpośrednim porównaniu wyników na zawodach.
4.5. Krajowy wynik kwalifikujący może zostać uznany za nieważny, jeżeli zawodnik zajmie miejsce poniżej 30 na PE/PEJ.
4.6. W przypadku zakwalifikowania zawodnika do reprezentacji na MŚJ obowiązkowy może być 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. W przypadku konieczności ograniczenia liczby uczestników, dla porównania wyników zawodników z różnych kategorii zastosowana
zostanie predykcja wyniku na MŚJ w danej kategorii na podstawie wyników MŚJ 2021.
5.3. 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, IO Paryż 2024 oraz cyklu PŚ 2023.
5.4. 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 i po uzgodnieniu warunków z Biurem PZA.
5.5. Ustala się następującą kolejność wypełnienia limitu uczestników:
• zawodnicy spełniający normy kwalifikacyjne,
• zawodnicy powołani na podstawie pkt. 5.3,
• pozostali zawodnicy kadry narodowej,
• zawodnicy spoza kadry narodowej.
5.6. Przypis 4.4 nie dotyczy zawodników o statusie „pre-qualified” (tzw. „dzika karta”) wynikającym z odpowiednich przepisów IFSC/IFSC
Europe.
5.7. 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.
5.8. Prawo interpretacji niniejszych przepisów należy do Zarządu PZA.

