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1. Wstęp 

 

Dnia 4 sierpnia 2016 roku, podczas 129 sesji plenarnej Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego 

(MKOl) w Rio de Janeiro, podjęto decyzję o włączeniu wspinaczki sportowej do programu Igrzysk 

Olimpijskich Tokio 2020. Wspinaczka sportowa to cztery konkurencje: na czas, bouldering, 

prowadzenie i kombinacja nazywana również trójbojem. Igrzyska Olimpijskie w Tokio 2020 rozegrane 

zostaną w Olimpijskim Formacie Wspinaczki Sportowej – trójboju (combined event). Pomimo 

rozgrywania zawodów w trójboju, każda z pozostałych konkurencji ma spore znaczenie w realizacji 

przygotowań do IO – ma to miejsce w szczególności w przypadku zawodników klasyfikowanych w 

rankingach Pucharu Świata i Pucharu Europy Juniorów, a także w przypadku dotychczasowych 

klasyfikacji Mistrzostw Europy w trójboju. 

System kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020 

Podczas zebrania plenarnego Międzynarodowej Federacji Wspinaczki Sportowej (International 

Federation of Sport Climbing – IFSC), które odbyło się dnia 11 marca 2017 roku (Quebec, Kanada) 

zaproponowane zostały ogólne, generalne zasady systemu kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w 

Tokio 2020 - OLYMPIC GAMES 2020 QUALIFICATION SYSTEM (QS). Zgodnie z nimi dla wspinaczki 

sportowej: 

a. liczba miejsc przyznawana jest zawodnikom, a nie krajom,   

b. maksymalna liczba miejsc dla kraju wynosi dwóch zawodników dla każdej płci,  

c. powołani sportowcy muszą posiadać aktualną licencje zawodnika IFSC w roku IO,  

d. realokacja miejsc odbywać się będzie poprzez odpowiednie zawody kwalifikacyjne, zgodnie z 

wytycznymi MKOl,  

Okres uzyskiwania kwalifikacji olimpijskich jest ustalany na lata 2019 i 2020.  

Zawody w trójboju lub ranking trójboju powinien być wykorzystywany jako system kwalifikacji do IO.   

a. mistrzostwa świata 2019,  

b. klasyfikacja generalna pucharu świata 2019 

Jednocześnie w dokumencie podkreślono znaczenie dotychczas rozgrywanego formatu zawodów z 

cyklu pucharu świata, również w perspektywie potencjalnego wsparcia z środków publicznych (red. 

MSiT, PKOl), jako imprez będących częścią przygotowań do Igrzysk Olimpijskich.  

Dla niniejszego dokumentu kluczową rolę odgrywa zrozumienie przesłanek MKOl, oraz IFSC 

determinujących kształt naszej dyscypliny w perspektywie Igrzysk Olimpijskich, jak również 

zapoznanie się z międzynarodowymi zasadami, regulaminami i przepisami wspinaczki sportowej, na 

których oparte są proponowane rozwiązania.  

Na potrzeby realizacji kwalifikacji do igrzysk IFSC określiła następujące warianty dla trójboju. Są to:   

1. zawody w trójboju rozgrywane w olimpijskim formacie wspinaczki sportowej (combined 

olympic format, combined event);  

2. zawody wliczane do Rankingu Trójboju Pucharu Świata (World Cup Combined Ranking) lub 

Pucharu Europy Juniorów (Overall Ranking EYC Lead Boulder Speed);  

3. zawody rozgrywane z wykorzystaniem Rankingu Łączonego Trójboju np. Mistrzostw Świata  

(world championschips overall ranking) i Europy (np. combined ranking after EYCh). 
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Poniżej prezentujemy zasady ustalone przez IFSC, które obowiązywały w 2017 roku. Polski Związek 

Alpinizmu jako członek IFSC, w trakcie tworzenia Programu Szkolenia Olimpijskiego dla Wspinaczki 

Sportowej bazował na tych ustaleniach.  

 

 

Olimpijski Format Wspinaczki Sportowej – zawody w trójboju (combined event) 

W Quebec zaprezentowany został Olimpijski Format Wspinaczki Sportowej „Sport Climbing Olympic 

Format” (dokument: 05.Olympic_Format_rev). Następnie w ciągu sezonu 2017 pojawiła się 

aktualizacja tego dokutemu ujęta jako „Combined 2017 format for IFSC Events and Olympic Games” 

(dokument: 170314_Combined-Olympic-Format). Zasady przeprowadzania zawodów zostały również 

szczegółowo opisane w aktualizacji przepisów IFSC z 2017 roku (rozdział 15 IFSC-

Rules_2017_V2.1.pdf).  

Założenia 

Proponowany format obejmuje zawody Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich (Youth Olympic Games 

2018- YOG), które odbędą się w Buenos Aires w 2018 roku, oraz Igrzyska Olimpijskie 2020 (Olympic 

Games 2020-OG), które odbędą się w Tokio.  

Zgodnie z zaproponowanym formatem  wspinaczka sportowa rozegrana zostanie jako zawody w 

trójboju (Combined event), której zwycięzcy otrzymają medale olimpijskie. Zgodnie z przepisami IFSC 

trójbój jest iloczynem pozycji rankingowej zawodnika (miejsca) uzyskanej w każdej z konkurencji 

wspinaczki sportowej (na czas, bouldering, prowadzenie).  

W związku z powyższym wprowadzone zostały zmiany, poczynając od sezonu startowego 2017. 

Generalne założenia: 

 Zawody międzynarodowe IFSC w trójboju winny być rozgrywane w Olimpijskim Formacie 

Wspinaczki Sportowej,  

 Format rozgrywania poszczególnych konkurencji wspinaczki sportowej (na czas, bouldering, 

prowadzenie) powinien być identyczny z dotychczas obowiązującymi formatami na zawodach 

IFSC (z przed włączenia wspinaczki sportowej do IO w Tokio),  

 Kolejność rozgrywania konkurencji jest następująca: jako pierwsza na czas, następnie 

bouldering, na końcu prowadzenie.  

Założenia dotyczące międzynarodowych przepisów wspinaczki sportowej: 

 Zawody w trójboju składają się z dwóch rund (eliminacji i finału), obie rundy rozgrywane są 

we wszystkich konkurencjach wspinaczki,  

 Wszyscy zawodnicy (20 kobiet i 20 mężczyzn) uczestniczy w pierwszej rundzie,  

 Wynik zawodnika jest obliczany jako iloczyn pozycji rankingowej zawodnika (miejsca) w 

każdej z konkurencji. Im niższy wynik tym lepszy. Klasyfikacja jest publikowana po każdej z 

rund (eliminacje i potem finał).  

 Sześciu najlepszych zawodników (6 kobiet i 6 mężczyzn) awansuje do finału 

W praktyce wg. tego formatu rozgrywane są również zawody kwalifikacyjne do MIO i IO. W 2017 

roku w Saint Etienne odbyły się zawody kwalifikacyjne do Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w 

Buenos Aires wg w/w formatu.  
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Ranking trójboju Pucharu Świata (mający również zastosowanie dla obliczania rankingu Pucharu 

Europy Juniorów w trójboju) - World Cup Combined Ranking (przepisy IFSC pkt. 11.7.8) 

Ranking trójboju pucharu świata obliczany jest jako suma największej liczby punktów rankingowych 

przyznawanych każdemu zawodnikowi za każdą rundę Pucharu Świata w każdej z trzech konkurencji 

wspinaczki (na czas, prowadzenie, bouldering). Ranking zawodników publikowany jest w kolejności 

malejącej z całkowitej liczby zgromadzonych punktów rankingowych. Dla każdej konkurencji 

wspinaczki, jeżeli liczba edycji PŚ wynosi pięć (5) lub mniej, wszystkie wyniki są wliczane do rankingu 

łączonego. Jeżeli liczba edycji wynosi sześć (6) lub więcej, liczba edycji wliczanych do rankingu 

pomniejszana jest o jedną (1).  

Podczas ostatniej edycji PŚ w danym sezonie, nagradzani są zawodnicy sklasyfikowani na 1, 2 i 3 

miejscu rankingu trójboju PŚ za dany rok.  

Zwracamy uwagę, że zgodnie z przepisami IFSC (IFSC-Rules_2017_V2.1) pkt. 11.7.2. w każdej 

konkurencji wspinaczki sportowej punkty rankingowe przydzielane są do 30 miejsca, zgodnie z 

zaprezentowaną w tych przepisach tabelą.  

Co również ważne, wg. tego systemu zawodnicy startujący tylko w jednej konkurencji np. na czas, i 

nie uczestniczący w pozostałych dwóch, również są klasyfikowani w rankingu trójboju Pucharu 

Świata. Przykład rankingu trójboju PŚ 2017 tu: http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-

competition#!type=ranking&cat=42&cup=17_WC&detail=1  

 

 

Ranking łączony trójboju Mistrzostw Świata – World Championschips Overall ranking (przepisy IFSC 

pkt. 12.7.2) 

Każdy zawodnik startujący w trzech konkurencjach otrzymuje Punkty Rankingowe (Overall Ranking 

Points), oddzielnie za każdą z konkurencji. Punkty Rankingowe przyznawane są kolejno od 1 pkt dla 

osoby najlepszej w danej konkurencji, 2 pkt otrzymuje druga osoba itd., aż do ostatniej osoby, 

uwzględniając tylko tych zawodników, którzy startowali we wszystkich trzech konkurencjach. W 

przypadku miejsc ex aequo, należy wyliczyć średnią dla danego miejsca. Np. jeśli na 8 miejscu 

znajdują się 4 osoby, Punkty rankingowe liczymy w następujący sposób: (8+9+10+11)/4=9,5 pkt. 

Ranking łączony, dla każdego kwalifikującego się zawodnika, oblicza się na podstawie sumy Punktów 

Rankingowych. Im niższa suma, tym zawodnik jest wyżej sklasyfikowany w rankingu. 

Przykłady obliczania rankingu: 

a) zwycięża zawodnik, który ma najniższą sumę Punktów Rankingowych: 

 

 

 

http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition#!type=ranking&cat=42&cup=17_WC&detail=1
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition#!type=ranking&cat=42&cup=17_WC&detail=1
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b) Jeżeli dwóch lub więcej zawodników uzyska tę samą sumę Punktów Rankingowych, zwycięża 

zawodnik, który ma najlepszy wynik w jednej z konkurencji. Jeżeli nadal jest remis, bierze się 

pod uwagę drugi najlepszy wynik. Jeśli to nie rozstrzygnie który z zawodników wygrywa, 

bierze się pod uwagę ilość lepszych miejsc w poszczególnych konkurencjach. 

 

  

Zawodnik A jest sklasyfikowany wyżej, ponieważ jego najlepszy wynik (1) jest lepszy niż wynik 

(2) Zawodnika B. 

 

Obaj zawodnicy mają taki sam najlepszy wynik (1), w takim przypadku bierze się pod uwagę, 

następny lepszy wynik, dla Zawodnika A jest to 3, a dla Zawodnika B 4. Zwycięża zawodnik A. 

 

 

Obaj zawodnicy mają podobne miejsca w trzech konkurencjach, zwycięża Zawodnik A, 

ponieważ w przypadku dwóch konkurencji zajmuje wyższe pozycje niż Zawodnik B. 

Ranking łączony powinien być sporządzany po ostatnich zawodach mistrzowskich w każdym roku 

kalendarzowym. Powinna nastąpić wówczas dekoracja najlepszych zawodników w poszczególnych 

kategoriach. 

Zasada „sumy” opisana w/w przepisie została zmieniona na „iloczyn” w trakcie sezonu 2017. Na 

przykładzie Mistrzostw Świata Juniorów 2017 z Innsbrucka, zawodnikami klasyfikowanymi w rankingu 

łączonym MŚJ byli wyłącznie Ci, którzy startowali we wszystkich trzech konkurencjach wspinaczki. 

Rywalizacja w każdej z tych konkurencji (udział w eliminacjach i w finale – w przypadku awansu), oraz 

zajęte miejsce (ale tylko i wyłącznie wśród tych zawodników, którzy uczestniczyli we wszystkich 

trzech konkurencjach), a następnie iloczyn zajętych miejsc we wszystkich trzech konkurencjach, 

decydowały o pozycji zawodnika w klasyfikacji rundy eliminacyjnej rankingu łączonego. W przypadku 
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MŚJ w Innsbrucku do finału trójboju (rankingu łączonego) awansowało odpowiednio: dla kategorii 

junior 20 najlepszych zawodników, dla kategorii junior młodszy i młodzieżowiec – 6 najlepszych 

zawodników.  

W/w ranking znalazł również zastosowanie przy obliczaniu klasyfikacji Mistrzostw Europy Juniorów 

2017 w trójboju (MEJ Slany i MEJ Perm), z tą różnicą że nie rozgrywano rundy finałowej dla trójboju.   

 

Podsumowując wstęp 

Na chwilę składania niniejszego Programu nie są znane szczegółowe kryteria kwalifikacji na Igrzyska 

Olimpijskie Tokio 2020. Z dostępnych informacji wynika, że kwalifikacje podzielone zostaną na dwa 

etapy: 

1. kwalifikacja do zawodów kwalifikacyjnych – lata 2018, 2019, 2020,  

2. zawody kwalifikacyjne do Tokio 2020 – lata 2019 i 2020 

Program w dalszej swojej części, biorąc pod uwagę wymienioną we wstępie specyfikę konkurencji 

trójboju, opiera się na określeniu największych szans zawodników kadry narodowej Związku na 

uzyskanie w pierwszej kolejności kwalifikacji na zawody kwalifikacyjne, następnie na uzyskanie 

kwalifikacji do Tokio 2020.  

Szanse te w sposób oczywisty, powiązane są z wysokimi wynikami w międzynarodowym 

współzawodnictwie sportowym w trójboju, jak również wysokimi wynikami w międzynarodowym 

współzawodnictwie sportowym w konkurencjach wchodzących w skład (wliczanych do klasyfikacji i 

rankingów) trójboju (konkurencje: na czas, prowadzenie i bouldering).  
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2. CEL 

Głównym celem Związku w realizacji przygotowań do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 jest budowa 

kadr zawodniczych i szkoleniowych. Związek będzie zapewniał warunki do podnoszenia poziomu 

sportowego zawodników, oraz zawodniczek w konkurencjach wspinaczki sportowej składających się 

na trójbój, jak również będzie dbał o podnoszenie poziomu szkolenia sportowego. Związek deklaruje 

współpracę z instytucjami działającym w obszarze sportu, takimi jak Ministerstwo Sportu i Turystyki, 

Polski Komitet Olimpijski, Instytut Sportu, Międzynarodowa Federacji Wspinaczki Sportowej, 

Europejska Federacja Wspinaczki Sportowej, oraz innymi podmiotami. Finalnym wynikiem 

przygotowań winny być wyniki sportowe, pozwalające na uzyskanie kwalifikacji olimpijskich, przez 

najlepszych reprezentantów Polski w konkurencji trójboju.   

 

3. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

Do Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020 Związek dążyć będzie do pełnego zabezpieczenia odpowiednich 

warunków do zbudowania i szkolenia Kadr szkoleniowych i Kadr zawodników w konkurencjach 

składających się na trójbój. W końcowej fazie Związek będzie dążył do osiągnięcia przez czołowych 

zawodników wyników pozwalających, w pierwszym etapie uzyskać kwalifikację do wskazanych przez 

IFSC imprez kwalifikacyjnych do IO Tokio 2020. Zaś po uzyskaniu takowych kwalifikacji Związek będzie 

wspierał dążenia do osiągnięcia przez tych zawodników kwalifikacji olimpijskich. Zawodnicy powołani 

do szkolenia olimpijskiego zobowiązują się do realizacji planu szkoleniowego na dany rok 

opracowanego i zatwierdzonego przez Związek. 

 

4. SEZON 2018 

Kadra Narodowa 2018 objęta szkoleniem olimpijskim wytypowana zostanie spośród najlepszych 

zawodników, uzyskujących wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym w 2017 roku. 

Są to przede wszystkim zawodnicy klasyfikowani: w czołówce Rankingu Pucharu Świata 2017 w 

trójboju, zawodniczka zakwalifikowana do udziału w Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich w 

Buenos Aires 2018 w trójboju, zawodnicy zajmujący miejsca 1-16 w Mistrzostw Świata Juniorów 2017 

w trójboju, zawodnicy zajmujący miejsca 1-6 z Mistrzostw Europy Juniorów 2017 w trójboju, 

zawodnicy zajmujący miejsca 1-7 w rankingu Pucharu Europy Juniorów A 2017 w trójboju, zawodnicy 

którzy otrzymali powołania z Międzynarodowej Federacji Wspinaczki Sportowej do udziału w 

zawodach Mistrzostw Europy Juniorów 2017 w St. Etienne w trójboju, które były bezpośrednią 

kwalifikacją do MIO w Buenos Aires 2018. Skład uzupełnią najlepsi polscy zawodnicy (finaliści TWG, 

ME, PŚ) mający potencjalnie największe szanse na uzyskanie kwalifikacji do zawodów 

kwalifikacyjnych do IO. Kadra olimpijska to: dwudziestu zawodników, jedenastu seniorów, dwoje 

młodzieżowców i siedmioro juniorów.  

Powołania do składu kadry szkolenia olimpijskiego bazują na wymienionych we wstępie szansach 

w/w zawodników na uzyskanie kwalifikacji do zawodów kwalifikacyjnych do IO. W przypadku 

pojawienia się nowych kryteriów oraz opublikowania przez IFSC szczegółowych zasad kwalifikacji do 

IO, skład kadry narodowej może być poszerzony. Wszyscy w/w zawodnicy zobowiązują się do udziału 

w szkoleniu olimpijskim opracowanym i zatwierdzonym przez Związek.  

Realizacja przygotowań w 2018 roku oparta będzie na startach krajowych i udziale w konsultacjach 

krajowych, jak również udziale w konsultacjach zagranicznych – na obiekcie w Innsbrucku, gdzie 
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odbędą się tegoroczne Mistrzostwa Świata Seniorów w trójboju, jak również na obiekcie w Imst, 

gdzie odbędą się Mistrzostwa Europy Juniorów wliczane do rankingu łączonego Mistrzostw Europy 

Juniorów w trójboju.  

Prawdopodobne jest, że wyniki uzyskane w 2018 roku – w szczególności w przypadku rankingu 

trójboju Pucharu Świata (World Cup Combined Ranking) – mogą decydować o kwalifikacji do 

zawodów kwalifikacyjnych. Więcej informacji Związek powinien posiadać przed rozpoczęciem 

sezonu, tj. w drugiej połowie marca 2018 r. Jeżeli okaże się, że wyniki z 2018 będą decydowały o 

kwalifikacjach, celem priorytetowym na ten sezon będzie wsparcie zawodników mających największe 

szanse na ich uzyskanie.   

 

5. SEZON 2019 

Sezon 2019 będzie pierwszym rokiem rozgrywania zawodów kwalifikacyjnych do Tokio 2020. Związek 

będzie dążył do zapewnienia optymalnych warunków przygotowań do sezonu startowego dla 

zawodników mających największe szanse na uzyskanie kwalifikacji do w/w zawodów. Ze składu kadry 

narodowej wyłoniona zostanie reprezentacja najlepszych zawodników, którzy objęci zostaną 

szczególnym wsparciem jeśli chodzi o przygotowania i udział we współzawodnictwie 

międzynarodowym. Celem na ten sezon będzie uzyskanie kwalifikacji do zawodów kwalifikacyjnych.  

 

6. SEZON 2020 

Na sezon 2020 zaplanowane są kolejne zawody kwalifikacyjne do IO, które odbędą się w pierwszej 

połowie roku. Będzie to ostatnia szansa na uzyskanie kwalifikacji olimpijskiej. W tym roku Programem 

objęci zostaną tylko Ci zawodnicy, którzy będą mieli realne szanse na zakwalifikowanie się do 

zawodów kwalifikacyjnych. Związek będzie dążył do zapewnienia im optymalnych warunków 

szkolenia.  

W terminie 24.07.2020 – 09.08.2020 odbędą się Igrzyska Olimpijskie w Tokio, Japonia. W przypadku 

uzyskania kwalifikacji przez reprezentanta Polski, szkolenie na dalszym etapie obejmowało będzie 

zapewnienie dla zakwalifikowanego zawodnika optymalnych warunków przygotowań do IO.  

 

7. PODSUMOWANIE 

Konkurencja trójboju jest całkowicie nową konkurencją, stworzoną na potrzeby włączenia wspinaczki 

sportowej do programu Igrzysk Olimpijskim. Nasz Związek, podobnie jak federacje na całym świecie, 

stoi przed zadaniem zapewnienia optymalnych warunków przygotowań do Tokio 2020, w zupełnie 

nowej konkurencji. Organizacja przygotowań oparta będzie na realnych możliwościach Związku, w 

oparciu o regulaminy i kryteria określone dla powołania zawodników do włączenia do kadry objętej 

niniejszym Programem. Organizacja szkolenia uwzględniać będzie szanse zdobycia kwalifikacji 

olimpijskich przez najlepszych zawodników.  

Zakładamy, że na zawody kwalifikacyjne do Igrzysk Olimpijskich 2020 kwalifikacje uzyska dwoje 

zawodników. Liczymy na uzyskanie jednej kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie w Tokio 2020, przy czym 

zdajemy sobie sprawę z tego, że będzie to niezwykle trudne do zrealizowania.  
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Związek w swoich działaniach bierze również pod uwagę szanse wspinaczki sportowej na rozłączenie 

konkurencji wspinaczkowych, podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku, gdzie nieoficjalnie 

mówi się o wręczaniu medali w każdej z konkurencji wspinaczkowych osobno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program przygotowano w oparciu o następujące dokumenty:  

1. Dokument IFSC:  05.Olympic_Format_rev, 

2. Dokument IFSC: 170314_Combined-Olympic-Format, 

3. Dokument: IFSC-Rules_2017_V2.1,  

4. Dokument: Rules modifications 2017-5. 

 


