
Regulamin powoływania Reprezentacji Polski we wspinaczce sportowej  
 
REPREZENTACJA POLSKI 
 
1. Ustala się zasady powoływania reprezentacji Polski na zawody z kalendarza Międzynarodowej 

Federacji Wspinaczki Sportowej (IFSC), zawody następującej rangi: 
a) Zawody kwalifikacyjne do Igrzysk Olimpijskich,  
b) Mistrzostwa Świata i Europy w kategorii seniora,  
c) Mistrzostwa Świata i Europy w kategorii młodzieżowców, juniorów i juniorów młodszych 
d) Puchary Świata i Europy w kategorii seniora,  
e) Puchary Europy w kategorii młodzieżowców, juniorów i juniorów młodszych,  
f) Inne zawody międzynarodowe z kalendarza IFSC ujęte w programie szkolenia związku.  

2. W skład reprezentacji mogą wejść: 
a) zawodnicy, 
b) team manager, 
c) dwóch (trzech dla MŚJ) trenerów lub asystentów dla każdej z konkurencji,  
d) dwie (trzy dla MŚJ) osoby z personelu medycznego lub paramedycznego,  

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

4. Wszyscy członkowie reprezentacji zobowiązani są do dopełnienia wszelkich formalności i 
uiszczenia odpowiednich opłat określonych regulaminami IFSC i PZA.  

 
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. Pierwszeństwo startu (zgodnie z limitami IFSC) w zawodach międzynarodowych w swojej kategorii 

wiekowej mają aktualny mistrz świata/Europy w kategorii seniora/młodzieżowca (tylko w 
konkurencji w której zdobyli mistrzostwo); każdy zawodnik klasyfikowany w pierwszej dziesiątce 
(top 10) odpowiedniego rankingu Pucharu Świata (w danej konkurencji), oraz zawodnicy 
zakwalifikowani do MIO/IO lub zawodów kwalifikacyjnych do MIO/IO. 

4. Pierwszeństwo startu w zawodach międzynarodowych mają również zawodnicy objęci Programem 
przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020, następnie zawodnicy będący członkami 
młodzieżowej kadry narodowej. 

5. Zawodnicy powoływani są na zawody międzynarodowe w swoich kategoriach wiekowych na 
podstawie najlepszych wyników osiągniętych w danym roku kalendarzowym lub roku 
poprzedzającym aktualny sezon startowy, wg. hierarchii (im lepszy wynik, tym większa waga): 
a) Mistrzostwa Świata i Europy w kategorii seniora, młodzieżowca, juniora, juniora młodszego, 
b) Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w kategorii seniora,  
c) Puchar Świata w kategorii seniora, 
d) Klasyfikacja generalna Pucharu Europy w kategorii seniora, młodzieżowca, juniora, juniora 

młodszego, 
e) Puchar Europy w kategorii seniora, młodzieżowca, juniora, juniora młodszego, 
f) Klasyfikacja generalna Pucharu Polski,  
g) Puchar Polski w kategorii seniora, młodzieżowca, juniora, juniora młodszego, 
h) Aktualna forma sportowa, doświadczenie zawodnika we współzawodnictwie 

międzynarodowym,  
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 podejmuje 
Komisja Wspinaczki Sportowej. 



7. W przypadku startu w innej kategorii wiekowej (junior lub młodzieżowiec startujący w zawodach 
seniorów) powołania rozpatruje KWS indywidualnie dla każdego zawodnika.  

8. KWS w trakcie danego sezonu startowego może określić dodatkowe kryteria powoływania do 
Reprezentacji Polski na dane zawody międzynarodowe. Kryteria te podlegają publikacji na stronie 
internetowej Związku.  

9. Proponowany skład reprezentacji na imprezy mistrzowskie przedstawiany jest do zaakceptowania 
Zarządu. Skład musi uzyskać akceptację Ministerstwa Sportu i Turystyki.  

10. W uzasadnionych przypadkach Zarząd PZA może poszerzyć skład reprezentacji narodowej. 
11. Skład reprezentacji na każde zawody międzynarodowe podlega publikacji na stronie internetowej 

Związku.  
12. W sytuacjach spornych odwołania należy kierować do 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. Członkowie reprezentacji mogą (nie muszą) otrzymywać wsparcie w postaci dofinansowania 

udziału w wybranych zawodach międzynarodowych. 
2. Dofinansowanie na zawody międzynarodowe mogą otrzymać tylko zawodnicy będący członkami 

kadry narodowej, posiadający aktualne badania lekarskie oraz dopełnili wszelkich formalności 
określonych regulaminami IFSC i PZA. 

3. Wysokość dofinansowań ustala KWS przed wyjazdami zawodników zakwalifikowanych do 
reprezentacji na dane zawody międzynarodowe. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Udział w akcjach szkoleniowych organizowanych przez PZA będzie wymagał ważnej rocznej licencji 
PZA, aktualnych badań lekarskich, podpisania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych oraz aktywnego uczestnictwa we współzawodnictwie krajowym i akcjach 
szkoleniowych Związku. 
 
Do ostatecznej interpretacji postanowień Niniejszego Regulaminu uprawniony jest jedynie Zarząd 
Polskiego Związku Alpinizmu. 
 
 


