
Spotkanie organizacyjne – kadra narodowa 

we wspinaczce sportowej

Marek Wierzbowski – Sekretarz generalny PZA

Miłosz Jodłowski – Członek Zarządu PZA

Marzena Szydłowska – Dyrektor Biura PZA

Anna Krawczyk – Główna księgowa PZA

Karolina Wiącek – Główny specjalista Biura PZA

Arkadiusz Kamiński – Przewodniczący KWS

Bożena Bator – Członek KWS

Andrzej Kajdan – Członek KWS



Międzynarodowa Federacja Wspinaczki 

Sportowej



Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020

 Zawody w trójboju – Olimpijski Format Wspinaczki Sportowej

 Uczestnicy: 20 mężczyzn i 20 kobiet

 18 mężczyzn i 18 kobiet wyłonionych zostanie poprzez system kwalifikacji 

IFSC, 1+1 przypada gospodarzom, 1+1 „Program Solidarności Olimpijskiej”

 Jeden kraj może reprezentować maksymalnie 2 mężczyzn i 2 kobiety



System kwalifikacji do Igrzysk 

Olimpijskich Tokio 2020

1. Mistrzostwa Świata w trójboju – 2019 rok, Tokio – 6 najwyżej klasyfikowanych 

zawodników otrzyma kwalifikację do Tokio 2020, 

2. Special Qualifying Event – listopad lub grudzień 2019, miasto nie znane – 6 

najwyżej klasyfikowanych zawodników otrzyma kwalifikację do Tokio 2020. W 

zawodach będzie mogło wystartować tylko i wyłącznie 20 najwyżej 

sklasyfikowanych zawodników w Rankingu Pucharu Świata w Trójboju 2019, 

3. Mistrzostwa Europy w Trójboju – 2020 rok, miasto nie znane – 1 zawodnik 

otrzyma kwalifikację do Tokio 2020. 

MŚ lub SQE zostaną powiększone o 1 miejsce kwalifikujące do IO. 

Prawdopodobnie MŚ i ME będą rozgrywane na tych samych zasadach co MŚJ w 

Innsbrucku. 





Trójbój wspinaczkowy

Szczegółowa specyfika konkurencji trójboju opisana jest w Programie 

przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020, dostępnym na stronie PZA 

w zakładce dokumenty:

http://pza.org.pl/sport/dokumenty

http://pza.org.pl/sport/dokumenty


Zawody rozgrywane w formacie trójboju 

np. IO, MIO, zawody w St. Etienne

Uczestnicy: 20 najwyżej sklasyfikowanych juniorów w Europie wg schematu:

1. ranking Mistrzostw Świata Juniorów (Innsbruck),

2. ranking Mistrzostw Europy Juniorów (Slany, Perm) i

3. ranking Pucharu Europy Juniorów

przy założeniu maksymalnie 4 zawodników na kraj, oddzielnie dziewczyny i 

chłopcy.

 Natalia Kałucka - 5 miejsce



Ranking łączony trójboju Mistrzostw Świata 

np. MŚJ 2017 w Innsbrucku

Zawodnicy musza startować w trzech konkurencjach, punkty przyznawane są 

tylko tym, którzy startowali we wszystkich. Ranking oblicza się na podstawie 

iloczynu punktów. Im niższy iloczyn, tym zawodnik jest wyżej sklasyfikowany w 

rankingu.

Wyniki Polaków w MŚJ 2017 w trójboju: 

 Miłosz Bujak - 10 miejsce: (43 prowadzenie, 1 czasówki, 35 bouldering),

 Aleksandra Kałucka – awans do finału z 8 miejsca (33 prowadzenie, 1 na czas, 

31 bouldering) i w finale zajęte 13 miejsce (17 prowadzenie, 3 na czas, 18 

bouldering),

 Ida Kupś – 15 miejsce (11 prowadzenie, 30 na czas, 5 bouldering),

 Szymon Pęcikiewicz – 16 miejsce (26 prowadzenie, 6 na czas, 28 bouldering),

 Maja Rudka – 24 miejsce (12 prowadzenie, 34 na czas, 24 bouldering). 



Ranking Pucharu Świata w Trójboju

Obliczany jako suma największej liczby punktów rankingowych przyznawanych 

każdemu zawodnikowi za każdą rundę Pucharu Świata w każdej z trzech 

konkurencji wspinaczki (na czas, prowadzenie, bouldering). Co ważne zawodnicy 

startujący tylko w jednej konkurencji również są klasyfikowani w rankingu 

trójboju. 

Wyniki najlepszych Polaków w PŚ 2017 w trójboju:

 17 miejsce – Anna Brożek, 271 pkt., 

 23 miejsce – Edyta Ropek, 213 pkt.,

 30 miejsce – Klaudia Buczek, 179 pkt., 

 37 miejsce – Marcin Dzieński, 164 pkt.,

 …

 105 miejsce - Piotr Schab, 29 pkt.



Ranking Pucharu Europy Juniorów w trójboju

W identyczny sposób obliczany jest ranking Pucharu Europy Juniorów w trójboju. 

Od 2018 ranking PEJ w trójboju ma być obliczany dla każdej kategorii. 

Np. najlepszym zawodnikami PEJ 2017 w trójboju byli:

 12 miejsce – Aleksandra Kałucka, 252 pkt., 

 17 miejsce – Konrad Gruszka, 163 pkt., 

 21 miejsce – Natalia Kałucka, 181 pkt., 

 25 miejsce – Bartłomiej Podlewski, 139 pkt., 

 26 miejsce – Wojciech Ratajczak, 134 pkt., 

 29 miejsce – Natalia Woś, 128 pkt., 



Ranking łączony Mistrzostw Europy 

np. ME Campitello di Fassa + Monachium / MEJ Slany + Perm

Klasyfikacja obliczana jest tylko spośród zawodników, którzy uczestniczyli w 

trzech konkurencjach wspinaczki. Iloczyn punktów uzyskanych w każdej 

konkurencji decyduje o zajętej pozycji, im niższy tym pozycja w rankingu 

łączonym jest wyższa. 

Polacy nie uczestniczyli w ME seniorów w trójboju. 

Wśród juniorów medale MEJ w trójboju wywalczyli:

 2 miejsce – Maja Rudka, 

 3 miejsce – Szymon Pecikiewicz. 



Ministerstwo Sportu i Turystyki



Wytyczne Ministerstwa Sportu i Turystyki

 Dyscypliną olimpijską jest trójbój wspinaczkowy, 

Trójbój uzyskuje najwyższy priorytet! 

 PZA musi dostosować swój system szkolenia, swoje regulaminy i działania do 

wymogów ministerstwa  

 Jeżeli to nie nastąpi w kolejnych latach dofinansowanie wyniesie ZERO 

złotych, 



 Mistrzostwach Świata i Europy to imprezy główne każdego sezonu, 

 Celem zadania jest awans Polski w rankingach punktowych oraz zwiększenie 

potencjału medalowego zawodników, niezależnie od uprawianej konkurencji, 

 Wsparciem mają być objęci najlepsi zawodnicy posiadający największe 

szanse na uzyskanie kwalifikacji na IO lub zawody kwalifikacyjne do IO, 

 Na zawody mistrzowskie (MŚ, MŚJ, ME, MEJ) mają jeździć tylko i wyłącznie 

najlepsi zawodnicy, którzy mają realne szanse na wysoki wynik, np. walka o 

pozycje medalowe, realny awans do rund finałowej lub półfinałowej, 

niezależnie od uprawianej konkurencji.



Szanse te powiązane są z wysokimi wynikami w trójboju, 

Oraz

wysokimi wynikami w konkurencjach wchodzących w skład 

trójboju



 Dotychczasowe wyniki są podstawą do określania szans zawodników, 

 Przy określaniu szans bazujemy na opublikowanych i aktualnie 

obowiązujących przepisach IFSC, 

 UWAGA! IFSC zaskakuje nas zmianami wprowadzanymi w trakcie sezonu, 

 przyjmowane kryteria mogą być różne, dla różnych typów 

zawodów/klasyfikacji trójboju np. inne dla PŚ (PEJ), inne dla MŚ (MŚJ), inne 

dla ME (MEJ), 



 Przyjmowane kryteria będą różne, w zależności od kategorii wiekowej. 

 Zgodnie z zaleceniami Zespołu Metodycznego, największą „taryfę ulgową” 

mają młodzicy i młodzicy, którzy awansują do kategorii juniora młodszego. 

Następnie juniorzy młodsi – tu zwracamy uwagę na możliwość największej 

rotacji w tej grupie wiekowej nawet do 90% składu kadry może ulec zmianie 

w ciągu sezonu, 

 W kategorii juniorów szkoleniem mają być objęci wyselekcjonowani 

zawodnicy, z potencjałem i szansami na dobre wyniki w zwodach IFSC, 

 Kategoria młodzieżowców ma obejmować tylko najlepszych zawodników, 

mających szanse na wysokie wyniki międzynarodowe IFSC. 

Związek musi uzasadniać w MSiT powoływanie każdego zawodnika do kadry 

narodowej, tym uzasadnieniem są zawsze wyniki sportowe, z okresu minimum 

jednego roku wstecz oraz określenie szans na uzyskanie wysokiego wyniku we 

współzawodnictwie międzynarodowym IFSC w danym sezonie.   



Nowa organizacja szkolenia w 2018 roku

Podział kadry narodowej:

Kadra narodowa – „olimpijska”

Kadra narodowa – „młodzieżowa”

Kadra narodowa – „nieolimpijska”



Kadra narodowa „olimpijska”

 Trzon kadry stanowią SENIORZY, zawodnicy plasujący się na najwyższych 

pozycjach w klasyfikacji PŚ w trójboju, medaliści, finaliści, 

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

 Juniorzy i młodzieżowcy powołani do tej grupy szkoleniowej zostali na 

zasadzie uzupełnienia składu, warunkowo mogą być dopuszczani do udziału w 

zawodach seniorskich, zawsze po akceptacji KWS.   





 Szymon Pęcikiewicz – brązowy medalista ME 2017 w trójboju –

zakwalifikowany do grupy B1

 Pozostali zwodnicy kadry „olimpijskiej” są zakwalifikowani do grupy B2



Kadra narodowa „młodzieżowa”

 Są to zawodnicy w wieku do 23 roku życia. 

 W tej grupie szkoleniem objęci będą zawodnicy w kategoriach wiekowych:

 Młodzik – 12-13 lat (kryteria będą ustalone w połowie 2018 roku), 

 Junior młodszy – 14-15 lat, 

 Junior – 16-17 lat

 Młodzieżowiec – 18-23 lat (zgodnie z Programem Szkolenia Sportowego i 

Współzawodnictwa Młodzieży), 

Celem dla tej grupy szkoleniowej są przygotowania i udział w Mistrzostwach Świata 

Juniorów i Mistrzostwach Europy Juniorów. 



Kadra narodowa „nieolimpijska”

Wszyscy zawodnicy Kadry Narodowej zostali powołani do kadry narodowej 

nieolimpijskiej, zgodnie z regulaminem. 



Powołanie do kadry narodowej nie 

oznacza finansowania przez PZA

 Bycie w kadrze narodowej jest tylko warunkiem koniecznym do spełnienia, by 

takie dofinansowanie mogło być przyznane, 

 KWS może i będzie skreślać z kadry narodowej zawodników nie realizujących 

programu szkolenia / nie uczestniczących w akcjach szkoleniowych –

konsultacjach, zawodach krajowych i/lub międzynarodowych, 

 Spośród zawodników KN powoływana jest Reprezentacja Polski. 

 PZA ma wspierać najlepszych zawodników (czołówkę kadry), np. medaliści 

oraz finaliści MŚ, MŚJ, ME, MEJ, TWG, zawodów kwalifikacyjnych do IO/MIO, 

TOP10 klasyfikacji PŚ / PEJ)



 priorytetowo traktowani i większym wsparciem obejmowani będą zawodnicy 

mający na swoim koncie wysokie wyniki międzynarodowe (czołówka kadry), 

 Najlepsi zawodnicy (medaliści oraz finaliści MŚ, MŚJ, ME, MEJ, zawodów 

kwalifikacyjnych do IO/MIO, TOP10 klasyfikacji PŚ / PEJ) z Kadry Narodowej 

mają mieć zapewnione warunki do realizacji przygotowań do najważniejszych 

zawodów sezonu – MŚ, MŚJ, ME, MEJ, IO, MIO, 

 Czołówka kadry - Ci zawodnicy musza mieć zapewniony czas na realizację 

przygotowań do najważniejszych zawodów sezonu, z planowanym szczytem 

formy na imprezy docelowe MŚ, ME, jw.,

 Warunkiem takiego traktowania jest realizacja planu szkolenia do kolejnych 

zawodów i udział w nich (MŚ, ME), 



 Na wsparcie mogą liczyć młodzi zawodnicy z kadry młodzieżowej, 

 Wraz ze zmianą kategorii poprzeczka będzie podnoszona, 

 KWS przyznaje dofinansowania do wysokości posiadanych środków,

 W przypadku zawodników z mniejszym potencjałem sportowym nie unikniemy 

konieczności dopłacania do wyjazdów / lub zawodnicy nie będą 

finansowani/powoływani do reprezentacji, 

 W akcjach szkoleniowych PZA (konsultacje, zgrupowania) mogą uczestniczyć 

tylko i wyłącznie zawodnicy z Kadry Narodowej



 Trenerzy (rodzice) i zawodnicy z kadry narodowej zobowiązani są do stałego 

informowania KWS o wszelkich zmianach w realizacji planów szkoleniowych –

zawsze muszą podać uzasadnienie, 

 Zawsze w przypadku pytań i wątpliwości członkowie Komisji Wspinaczki 

Sportowej są do Waszej dyspozycji.

Kontakt z KWS kws@pza.org.pl

mailto:kws@pza.org.pl


Komisja Wspinaczki Sportowej PZA

www.pza.org.pl/sport

#PZASport

kws@pza.org.pl

Sprawy merytoryczne i organizacyjne

mailto:kws@pza.org.pl


Biuro PZA

biuro@pza.org.pl

00-561 Warszawa ul. Mokotowska 24 lok. 62

Sprawy administracyjne, formalne i księgowe


