
KRAJOWE KRYTERIA KWALIFIKACJI DO REPREZENTACJI 

NA ZAWODY MISTRZOSTW ŚWIATA I EUROPY 

 

 

REPREZENTACJA POLSKI 

1. Ustala się zasady powoływania reprezentacji Polski na zawody następującej rangi:  

a) Mistrzostwa Świata i Europy w kategorii seniora, 

b) Mistrzostwa Świata i Europy w kategorii młodzieżowców, juniorów i juniorów 

młodszych, 

c) Puchary Świata i Europy w kategorii seniora, 

d) Puchary Europy w kategorii młodzieżowców, juniorów i juniorów młodszych. 

2. W skład reprezentacji mogą wejść: 

a) zawodnicy, 

b) team manager, 

c) dwóch trenerów, 

d) dwie osoby z personelu medycznego lub paramedycznego.  

3. Team manager reprezentuje skład reprezentacji Polski przed osobami oficjalnymi IFSC i 

organizatorami danych zawodów.  

 

SKŁAD REPREZENTACJI  

1. Skład reprezentacji na dane zawody z kalendarza IFSC ustala Komisja Wspinaczki 

Sportowej Polskiego Związku Alpinizmu na podstawie wyników uzyskanych przez 

poszczególnych zawodników zgodnie z obowiązującymi przepisami IFSC dotyczącymi 

liczby członków reprezentacji narodowych na imprezy danej rangi.  

2. Limity ilościowe składu reprezentacji na poszczególne imprezy sportowe określają 

przepisy IFSC. 

3. Zawodnicy powoływani są na zawody rangi mistrzowskiej na podstawie najlepszych 

wyników osiągniętych w danym roku kalendarzowym: 

1) Mistrzostwa Świata i Europy w kategorii seniora, młodzieżowca, juniora, juniora 

młodszego, 

2) Puchar Europy w kategorii seniora, młodzieżowca, juniora, juniora młodszego, 

3) Puchar Świata w kategorii seniora, 

4) Puchar Polski w kategorii seniora, młodzieżowca, juniora, juniora młodszego, 

5) Aktualna forma sportowa, 



oraz zawodnicy, którzy w roku poprzednim zostali sklasyfikowani w czołówce (top 10) 

klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. 

4. Proponowany skład reprezentacji na imprezy mistrzowskie przedstawiany jest do 

zaakceptowania Zarządu.  

5. W uzasadnionych przypadkach Zarząd PZA może poszerzyć skład reprezentacji 

narodowej. 

6. W przypadku gdy jest większa liczba zawodników spełniających ww. kryteria niż liczba 

miejsc określonych przez IFSC, ostateczną decyzję o składzie reprezentacji na dane 

zawody mistrzowskie podejmuje Komisja Wspinaczki Sportowej przy akceptacji Zarządu 

PZA. 

 

SKŁAD SZTAFETY  

1. Skład osobowy na dane zawody z kalendarza IFSC w konkurencjach zespołowych 

(sztafeta) ustala Komisja Wspinaczki Sportowej Polskiego Związku Alpinizmu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami IFSC dotyczącymi konkurencji zespołowych.  

2. Proponowany skład reprezentacji na imprezy mistrzowskie przedstawiany jest do 

zaakceptowania Zarządu. 

 

DOFINANSOWANIA  

1. Dofinansowanie na zawody międzynarodowe mogą otrzymać zawodnicy będący 

członkami kadry narodowej, posiadający aktualne badania lekarskie.  

2. Wysokość dofinansowań ustala KWS przed wyjazdami zawodników zakwalifikowanych 

do reprezentacji na dane zawody międzynarodowe. 

 

Uwagi końcowe: 

Udział w akcjach szkoleniowych będzie wymagał ważnej rocznej licencji PZA (klubowej), 

aktualnych badań lekarskich, podpisania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych oraz aktywnego uczestnictwa we współzawodnictwie krajowym. 

 


