Regulamin kwalifikacji
i powoływania kadry narodowej PZA
we wspinaczce sportowej
1. Kadra narodowa Polskiego Związku Alpinizmu (PZA) we wspinaczce
sportowej powoływana jest w celu realizacji działań statutowych i
ustawowych.
2. Zarząd lub Prezydium PZA powołuje kadrę narodową w oparciu o art. 13 ust.
1 pkt 3 Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 oraz §21 pkt 13 i §22 pkt 8
Statutu Polskiego Związku Alpinizmu.
3. Członkami kadry narodowej mogą być zawodnicy, którzy:
3.1. posiadają obywatelstwo polskie,
3.2. posiadają odpowiednią licencję zawodniczą PZA,
3.3. spełniają kryteria kwalifikacyjne, zgodnie z pkt 7, 8, 9,
3.4. spełnili wymagania formalne, jak:
3.4.1. podpisanie odpowiedniego porozumienia PZA z członkiem kadry
narodowej,
3.4.2. udzielenie zgody na udostępnienie wizerunku,
3.4.3. udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
3.4.4. przedstawienie orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia
zawodnika
3.4.5. inne wymagania formalne, wynikające z odpowiednich przepisów
współzawodnictwa krajowego i międzynarodowego lub bieżącej
realizacji programu szkolenia PZA.
4. Kadrę narodową powołuje się w kategoriach i konkurencjach objętych
współzawodnictwem sportowym na podstawie przepisów PZA oraz
Międzynarodowej Federacji Wspinaczki Sportowej (IFSC).
5. Kadrę narodową powołuje się dwa razy w roku:
5.1. do 15 stycznia na okres od 1 stycznia do 31 grudnia, na podstawie
wyników uzyskanych w roku poprzednim,
5.2. do 15 lipca na okres od 1 lipca do 31 grudnia, na podstawie wyników
uzyskanych w pierwszym półroczu danego roku.
6. Zarząd lub Prezydium PZA może w uzasadnionych przypadkach:
6.1. poszerzyć skład kadry narodowej w innym terminie na wniosek trenera
kadry narodowej, trenera klubowego/prowadzącego lub zawodnika,
6.2. zmienić terminy powołań i okres uzyskiwania wyników kwalifikujących
ze względu na kalendarz zawodów PZA i IFSC.
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7. Kryterium kwalifikacyjnym do kadry narodowej jest osiągnięcie jednego z
następujących wyników sportowych:
7.1. kwalifikacja na Igrzyska Olimpijskie (IO), Młodzieżowe Igrzyska
Olimpijskie (MIO), Igrzyska Światowe – The World Games (TWG),
7.2. zajęcie miejsca 1-32 w Mistrzostwach Świata (MŚ), Mistrzostwach Świata
Juniorów (MŚJ), Mistrzostwach Europy (ME), Mistrzostwach Europy
Juniorów (MEJ) lub rundzie Pucharu Świata (PŚ),
7.3. zajęcie miejsca 1-16 w Pucharze Europy (PE), Pucharze Europy Juniorów
(PEJ), innych zawodach objętych kalendarzem Międzynarodowej
Federacji Wspinaczki Sportowej (IFSC),
7.4. zajęcie miejsca 1-3 w Mistrzostwach Polski (MP) w poszczególnych
kategoriach wiekowych i konkurencjach, lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży (OOM),
7.5. Zajęcie 1 miejsca w poszczególnych Pucharach Polski w danych
kategoriach wiekowych i konkurencjach,
7.6. Uzyskanie czasu na zawodach PZA lub IFSC w konkurencji wspinaczki na
czas poniżej ustalonej normy (licząc w setnych sekundach, zgodnie z
właściwymi przepisami):
seniorzy

młodzieżowcy

juniorzy

juniorzy
młodsi

Kobiety

8.50

9.00

10.50

11.50

Mężczyźni

6.50

7.00

8.00

8.50

8. Wyniki uzyskane w pkt 7.2-7.5 spełniają kryteria kwalifikacyjne, jeżeli
zawodnik zajął miejsce w pierwszej 1/3 (zaokrąglając w dół) ogólnej stawki
zawodników w danej kategorii wiekowej.
9. Za spełnienie kryterium przyjmuje się także objęcie zawodnika programem
TEAM100 lub innym programem stypendialnym ministra właściwego do
spraw sportu, jeżeli podstawą powyższego było uzyskanie odpowiedniego
wyniku sportowego.
10. Zarząd lub Prezydium PZA może w uzasadnionych przypadkach, na wniosek
trenera kadry narodowej, trenera klubowego/prowadzącego lub zawodnika,
powołać do kadry narodowej zawodnika niespełniającego określonych
niniejszym regulaminem kryteriów.
11. Wykaz imienny zawodników powołanych do kadry narodowej ogłaszany jest
w komunikacie na stronie internetowej www.pza.org.pl
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12. Zawodnik może zostać zawieszony lub odwołany ze składu kadry narodowej
na podstawie Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Alpinizmu z
dnia 24 maja 2014 roku.
13. Członkostwo w kadrze narodowej, decyzją Zarządu PZA, zawodnik może
utracić również w następujących sytuacjach:
13.1.
zakończenia kariery sportowej,
13.2.
zmiany dyscypliny lub konkurencji,
13.3.
znacznego pogorszenia wyników sportowych,
13.4.
zachowania niegodnego członka kadry narodowej,
13.5.
odmowy wzięcia udziału w zawodach lub akcjach szkoleniowych z
przyczyn nieusprawiedliwionych,
13.6.
używania jakichkolwiek zabronionych środków dopingujących.
14. Niniejszy regulamin zastępuje:
14.1.
Regulamin powoływania Kadry Narodowej PZA we wspinaczce
sportowej objętej Programem przygotowań do Igrzysk Olimpijskich
Tokio 2020 (Kadra olimpijska) z dnia 18 kwietnia 2018 roku,
14.2.
Regulamin powoływania Młodzieżowej Kadry Narodowej PZA we
wspinaczce sportowej (Kadra U23) z dnia 18 kwietnia 2018 roku,
14.3.
Regulamin powoływania Kadry Narodowej PZA we wspinaczce
sportowej (Kadra nieolimpijska) z dnia 18 kwietnia 2018 roku.
15. Regulamin wchodzi w życie Uchwałą Zarządu PZA z dnia 11 stycznia 2022
roku.
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