
Regulamin powoływania Kadry 
Narodowej PZA we wspinaczce 
sportowej objętej Programem 
przygotowań do Igrzysk Olimpijskich 
Tokio 2020 (Kadra olimpijska) 
 
Kadra narodowa PZA we wspinaczce sportowej powoływana jest w celu realizacji 
Programu dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z 
przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich 
oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata i Europy w sportach 
olimpijskich. 
 
1. SKŁAD KADRY NARODOWEJ PZA WE WSPINACZCE SPORTOWEJ 

OBJETEJ PROGRAMEM PRZYGOTOWAŃ DO IGRZYSK OLIMPIJSKICH 
TOKIO 2020 
1.1. Skład kadry narodowej we wspinaczce sportowej zatwierdza Zarząd PZA na 

wniosek Komisji Wspinaczki Sportowej (KWS) na okres 1 roku 
kalendarzowego.  

1.2. Członkami kadry narodowej mogą być wyłącznie zawodnicy posiadający 
obywatelstwo polskie,  

1.3. Powołanie do kadry narodowej nie jest tożsame z otrzymywaniem wsparcia 
finansowego oraz innych świadczeń ze strony PZA,    

1.4. Kadrę narodową we wspinaczce sportowej powołuje się w następujących 
konkurencjach: 

a) Na czas, 
b) Bouldering, 
c) Prowadzenie, 
d) Trójbój. 

 
2. KATEGORIE WIEKOWE 

2.1. Ustala się podział kadry narodowej we wspinaczce sportowej na trzy  
kategorie wiekowe: 

a) seniorów (S) – zawodnicy w wieku 20 lat i więcej,  
b) młodzieżowców (M) – zawodnicy w wieku 18-19 lat 
c) juniorów (J) – zawodnicy w wieku 16-17 lat,  

2.2. W przypadku, gdy zawodnik zmienia kategorię wiekową, na jego miejsce w 
uzasadnionym przypadku może być powołany następny w kolejności (w 
rankingu PP w danej konkurencji) zawodnik. Decyzję o powołaniu zawodnika 
podejmuje Zarząd PZA na wniosek KWS. 

 
3. TERMIN POWOŁANIA KADRY 

3.1. Kadrę narodową powołuje się dwa razy do roku, w praktyce terminy powołania 
wynikają z terminów składania dokumentów do MSiT na początku i w połowie 
danego roku. Przyjmuje się, że kadrę należy powołać w terminach:  



a) Powołanie kadry na dany rok — do 15 stycznia roku rozpoczynającego 
dany sezon,  
b) Aktualizacja kadry do 15 czerwca każdego roku. 

3.2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd PZA może poszerzyć skład kadry 
narodowej w innym terminie na wniosek trenera lub zawodnika i po akceptacji 
KWS. Decyzja o rozszerzeniu kadry podlega ogłoszeniu w komunikacie PZA z 
podaniem imienia, nazwiska, przynależności klubowej i uzasadnienia decyzji. 

3.3. Wykaz imienny zawodniczek i zawodników powołanych do kadry narodowej 
ogłaszany jest w komunikacie PZA i publikowany na stronie internetowej 
związku.  

 
 
4. PODSTAWA KWALIFIKACJI DO KADRY 

4.1. Podstawą do zakwalifikowania zawodników do kadry narodowej są: 
a) Uzyskanie kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie (IO) lub Młodzieżowe 

Igrzyska Olimpijskie (MIO) lub,  
b) Uzyskanie kwalifikacji na zawody IFSC, które wskazane są jako zawody 

będące kwalifikacją do IO lub MIO (sposób kwalifikacji ustala IFSC) lub,  
a) Zajęcie miejsca od 1 do 20 w MŚ lub MŚJ w konkurencji trójboju lub,  
b) Zajęcie miejsca od 1 do 3 w ME lub MEJ w trójboju lub,  
c) Zajęcie miejsca od 1 do 10 w rankingu końcowym PŚ lub,  
d) Zajęcie miejsca od 1 do 6 w rankingu końcowym PEJ lub,  
e) Dwóch najwyżej sklasyfikowanych zawodników w rocznym rankingu PŚ 

lub rocznym rankingu PEJ lub klasyfikacji MEJ w konkurencji trójboju, pod 
warunkiem plasowania się w pierwszej 1/3 tej klasyfikacji lub,  

f) W zawodach MŚ, MŚJ, ME oraz z cyklu PŚ awans do półfinału w 
konkurencji bouldering (miejsca 1-20), awans do półfinału w konkurencji 
prowadzenie (miejsca 1-26), awans do finału w konkurencji na czas 
(miejsca 1-16) lub,  

g) W zawodach MEJ oraz z cyklu PEJ awans do finału w konkurencji 
bouldering (miejsca 1-6), awans do finału w konkurencji prowadzenie 
(miejsca 1-8), awans do ½ finału w konkurencji na czas (miejsca 1-4) lub,  

h) Awans do finału w zawodach TWG.  
 

4.2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd PZA może poszerzyć skład kadry 
narodowej na wniosek trenera lub zawodnika i po akceptacji KWS. Decyzja o 
rozszerzeniu kadry podlega ogłoszeniu w komunikacie PZA z podaniem 
imienia, nazwiska, przynależności klubowej i uzasadnienia decyzji. 
 

5. PRAWA CZŁONKA KADRY NARODOWEJ 
5.1. Spośród członków kadry narodowej wyłaniana jest reprezentacja Polski na 

zawody międzynarodowe,  
5.2. Członkowie Kadry Narodowej mają prawo do noszenia emblematów 

narodowych podczas wszystkich imprez krajowych i międzynarodowych w 
których biorą udział w ramach reprezentacji, 

5.3. Członkowie kadry narodowej mają prawo do udziału w akcjach szkoleniowych 
organizowanych przez PZA, w szczególności dotyczy to zgrupowań i 
konsultacji kadry narodowej,  

5.4. Członkowie kadry narodowej mają pierwszeństwo startu w zawodach 
międzynarodowych IFSC,  



5.5. Członkowie kadry narodowej mogą otrzymywać stroje i sprzęt sportowy z 
PZA,  

5.6. Członkowie kadry narodowej mają prawo do korzystania ze świadczeń 
materialnych i nie materialnych ze strony PZA  

6. OBOWIĄZKI CZŁONKA KADRY NARODOWEJ 
 

6.1. Członkowie Kadry Narodowej mają obowiązek aktywnie uczestniczyć w 
procesie szkoleniowym,  

6.2. Członkowie Kadry Narodowej zobowiązani są do zachowania ciągłości 
ważności badań lekarskich, przesyłania ich do siedziby PZA z odpowiednim 
wyprzedzeniem. Brak zachowania ciągłości w/w badań może skutkować 
wykreśleniem ze składu kadry narodowej,  

6.3. Członkowie Kadry Narodowej mają obowiązek przestrzegać powszechnie 
obowiązującego prawa oraz aktualnie obowiązujących przepisów Polskiego 
Związku Alpinizmu, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Międzynarodowej 
Federacji Wspinaczki Sportowej, Europejskiej Federacji Wspinaczki 
Sportowej, Polskiej Agencji Antydopingowej, oraz WADA,  

6.4. Członkowie Kadry Narodowej mają zakaz zażywania jakichkolwiek 
zabronionych środków dopingujących. 

6.5. Członkowie Kadry Narodowej mają obowiązek prowadzenia sportowego trybu 
życia i dbania o swój stan zdrowia (w tym zakaz palenia tytoniu, picia 
alkoholu, używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych). 

6.6. Członkowie Kadry Narodowej mają obowiązek bieżącego informowania KWS 
odnośnie kontuzji, leczenia oraz innych czynności medycznych mających 
wpływ na proces szkoleniowy, a także o innych sprawach uniemożliwiających 
udział w zawodach czy akcjach szkoleniowych,   

6.7. Członkowie Kadry Narodowej mają obowiązek szanowania strojów 
sportowych, na których umieszczone są barwy narodowe oraz emblemat 
Polskiego Związku Alpinizmu. 

 
7. ODWOŁANIE Z KADRY NARODOWEJ 

7.1. Decyzję o zawieszeniu lub wykluczeniu z Kadry Narodowej podejmuje Zarząd 
Polskiego Związku Alpinizmu na wniosek Komisji Wspinaczki Sportowej,  

7.2. O zamiarze odwołania zawodnika z kadry narodowej KWS powiadamia 
zawodnika z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

7.3. Członkostwo w Kadrze Narodowej zawodnik może utracić również w 
następujących sytuacjach: 

a) Zakończenie kariery sportowej 
b) Zmiana dyscypliny lub konkurencji 
c) Znaczne pogorszenie wyników sportowych 
d) Zachowanie niegodne członka kadry  
e) Odmowa reprezentowania barw narodowych lub wzięcia udziału w 

zgrupowaniach i obozach szkoleniowych z przyczyn 
nieusprawiedliwionych,  

f) Używanie jakichkolwiek zabronionych środków dopingujących,  
 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
8.1. Do ostatecznej interpretacji postanowień Niniejszego Regulaminu uprawniony 

jest jedynie Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu. 
 


