
 

 

KRAJOWE KRYTERIA KWALIFIKACJI  

DO REPREZENTACJI  TATERNICTWA JASKINIOWEGO 

NA ZAWODY MISTRZOSTW ŚWIATA I EUROPY 

 

 

 

 

Taternictwo jaskiniowe 

 

 

1. O przyjęciu do reprezentacji KTJ PZA na zawody międzynarodowe mogą się starać zawodnicy, 

którzy: 

 

1.1. Uczestniczyli w przynajmniej jednym szkoleniu centralnym KTJ PZA lub w zgrupowaniu 

szkoleniowo-eksploracyjnym w ciągu ostatnich dwóch lat; 

 

1.2. Posiadają opłacone składki członkowskie klubu macierzystego PZA za dany rok; 

 

1.3. Prezentują wysoki poziom sportowy lub eksploracyjny, potwierdzony złożonym podczas 

zgłoszenia wykazem przejść, obejmującym okres minimum trzech lat poprzedzających 

zgłoszenie. 

 

 

2. KTJ PZA ogłasza nabór wniosków o przyjęciu, w komunikacie na stronie www.pza.org.pl/jaskinie 

nie później, niż 15 dni przed upływem terminu ich składania. 

 

3. Na podstawie złożonych wykazów przejść, spośród zgłoszonych kandydatów wybrani zostaną 

najlepsi, w oparciu o następujące kryteria podane w kolejności ważności: 

 

3.1. Uczestnictwo w eksploracji głębokich jaskiń znajdujących się w krasie alpejskim, lub innych 

rejonach krasowych świata o podobnym charakterze. 

 

3.2. Inne formy działalności w głębokich jaskiniach znajdujących się w krasie alpejskim, lub innych 

rejonach krasowych świata o podobnym charakterze takie jak transporty, wymiany 

oporęczowania, próby podjęcia eksploracji. 

 

3.3. Różne formy działalności w jaskiniach znajdujących się w trudno dostępnych rejonach 

krasowych świata. 

 

3.4. Sportowe przejścia jaskiń. 

 

4. W ocenie wykazu przejść nie będą brane pod uwagę przejścia dokonane samotnie. 

 

5. W przypadku wątpliwości dotyczących przejść wymienionych w wykazie Komisja może poprosić o 

dodatkowe wyjaśnienia osób biorących udział w przejściach. 

 

http://www.pza.org.pl/jaskinie


 

 

6. Liczba zawodników będzie limitowana przez KTJ, który ostatecznie decyduje o liczbie zawodników 

w danym roku, w zależności od jakości otrzymanych wykazów. 

 

7. Warunkiem powołania do reprezentacji KTJ na zawody międzynarodowe jest złożenie następujących 

dokumentów:   

7.1.  Wypełnienie e-formularza zawierającego min.: 

7.1.1. Skan aktualnego zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza sportowego o braku 

przeciwwskazań do uprawiania taternictwa jaskiniowego; 

7.1.2. Oświadczenie uczestnika zawodów międzynarodowych (dostępne tutaj: link); 

7.1.3. Zgoda zawodnika na udostępnienie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych 

(dostępna tutaj: link); 

7.1.4. Wykaz przejść jaskiniowych obejmujący okres minimum trzech lat poprzedzających 

zgłoszenie; 

8. Wszyscy zakwalifikowani zawodnicy zostaną powołani do Kadry Narodowej KTJ PZA po 

dostarczeniu wskazanych przez KTJ PZA dokumentów. Niedostarczenie tych dokumentów w 

wyznaczonym przez KTJ PZA czasie, będzie wiązało się ze skreśleniem z listy uczestników do 

zawodów międzynarodowych. 

 

 

Techniki linowe  

Seniorzy 

Ocenie podlega miejsce osiągnięte przez zawodników w zawodach krajowych rangi mistrzowskiej: 

 miejsca 1-5 w zawodach, wpisanych do kalendarza zawodów rangi mistrzowskiej  w poprzednim 

lub bieżącym sezonie, 

 miejsce 1-15 w rankingu zawodów międzynarodowych : Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa 

Świata za  obecny lub ubiegły sezon w pokonywaniu technik linowych na czas. 

 

Juniorzy 

 

Ocenie podlega miejsce osiągnięte przez zawodników w zawodach krajowych rangi mistrzowskiej: 

 miejsca 1-6 w zawodach, wpisanych do kalendarza zawodów rangi mistrzowskiej  w poprzednim 

lub bieżącym sezonie, 

 miejsce 1-20 w rankingu zawodów międzynarodowych : Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa 

Świata za  obecny lub ubiegły sezon w pokonywaniu technik linowych na czas. 

 

 

Komisja Taternictwa Jaskiniowego PZA  

07.2019 

http://pza.org.pl/jaskinie/e-formularz-zgloszeniowy-speleomistrzostwa-bulgaria-2019
http://pza.org.pl/wp-content/uploads/2016/03/O%C5%9Bwiadczenie_uczestnika_zawod%C3%B3w_mi%C4%99dzynarodowych_2019.pdf
http://pza.org.pl/wp-content/uploads/2016/03/Zgoda_na_przetwarzanie_danych_2019.pdf

