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WSTĘP 
 
Do tekstu opracowanego na podstawie dokumentu IFSC dołączony został Rozdział 
10 poświęcony współzawodnictwu dzieci. Przepisy mogą być uzupełniane poprzez 
publikowanie aneksów lub szczegółowych komunikatów. W takim przypadku pełnią 
one rolę nadrzędną nad niniejszymi przepisami. 
 
1. POLSKI ZWIĄZEK ALPINIZMU 
 
1.1.2 Nadzór nad współzawodnictwem sportowym we wspinaczce sportowej w Polsce 
w imieniu PZA sprawuje Komisja Wspinaczki Sportowej (KWS), zgodnie  
z wyszczególnieniem w podrozdziale 1.2 KWS odpowiada zwłaszcza za: 
a) nadzór nad wszystkimi zagadnieniami związanymi ze współzawodnictwem we 

wspinaczce sportowej; 
b) wsparcie i opiekę merytoryczną nad zawodnikami powołanymi do kadry 

narodowej i reprezentacji Polski;  
c) organizacja lub współorganizacja akcji szkoleniowych dla zawodników kadry 

narodowej PZA,  
d) budowanie i szkolenie kadr szkoleniowych we wspinaczce sportowej;  
e) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących organizacji zawodów od członków PZA   

i innych podmiotów; 
f) zatwierdzanie zgłoszeń organizacji zawodów, biorąc pod uwagę korzyści dla 

sportu oraz zgodność zgłoszeń ze standardami i przepisami PZA określającymi 
zasady organizacji takich zawodów. 

 
1.2 WYBRANE ZADANIA KWS 
 
1.2.1 Do zadań KWS związanych z nadzorowaniem organizacji zawodów 
wspinaczkowych należy: (…) 
 
1.3.2 Prawo do zgłaszania uczestnictwa w zawodach PZA mają wszyscy zawodnicy 
spełniający warunki ujęte w niniejszych przepisach lub odpowiednich komunikatach. 
  
1.3.3 Zawodami we wspinaczce sportowej, wymagającymi specjalnego zatwierdzenia 
przez KWS, są: 
d) Zawody Rankingowe PZA (rozgrywane według zasad zawodów z cyklu Pucharu 
Polski). 
 

1.4 OSOBY OFICJALNE PZA, ORGANIZATOR ZAWODÓW 

1.4.1. Na każde zatwierdzane przez siebie zawody KWS wyznacza następujące 
osoby: 
a) Sędziego głównego 

Sędzia główny sprawuje całkowity nadzór nad miejscem przeprowadzania zawodów, 

definiowanym jako obszar obejmujący strefy: BOH – Back of the House czyli strefy 

izolacji, przejściową (wezwania) i zawodów (FoP – Field of Play), z których w skład 

ostatniej wchodzi ściana wspinaczkowa (…) 

b) Sędziego PZA i sędziów technicznych 
(…) Sędziemu PZA w czasie sędziowania towarzyszą sędziowie drogi/problemu 
(sędziowie techniczni), delegowani przez PZA lub wyznaczeni przez organizatora 
zawodów lub lokalną organizację członkowską. Podstawowymi zadaniami takich 
sędziów jest odnotowywanie wyników uzyskanych przez poszczególnych zawodników 



na drogach i problemach, pomoc w realizacji kwestii technicznych związanych z 
przebiegiem zawodów. (…) 
c) Głównego sędziego konstruktora dróg (Chief Routesetter) – osoba współpracująca 
d) Delegata PZA – osoba współpracująca 
 

1.4.2 Organizator zawodów 
a) Dyrektor zawodów - członkowie PZA lub organizacje zatwierdzone przez PZA, 
którym KWS powierzyła zadanie organizacji zawodów, zobowiązane są do 
wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za organizację danego wydarzenia – dyrektora 
zawodów. Wyznaczony dyrektor zobowiązany jest do ścisłej współpracy z sędzią 
głównym i delegatem PZA, musi podporządkować się ich decyzjom.  

 
b) Członkowie PZA lub organizacje zatwierdzone przez PZA, którym KWS powierzyła 
zadanie organizacji zawodów, ponoszą wyłączną odpowiedzialność za sprawy 
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas organizacji zawodów, w 
szczególności za zapewnienie warunków niezbędnych do rozegrania zawodów zgodnie 
z niniejszymi przepisami. Ponoszą również wyłączną odpowiedzialność za 
przygotowanie obiektu sportowego (ścianki wspinaczkowe wraz z wyposażeniem, 
zaplecze socjalne, strefy dla zawodników i kibiców, inne), w szczególności za 
zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim przebywającym osobom. Jak również za 
zgodność organizacji zawodów z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi 
imprez sportowych oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego 
(ścianki wspinaczkowe i inne elementy wyposażenia)  
oraz normami dotyczącymi sprzętu i wyposażenia do uprawiania wspinaczki.  
 
2. KLUBY 
 
2.2.2 c) konsekwentna i aktywna praca na rzecz przeciwdziałania stosowaniu przez 
zawodników i działaczy zespołów środków dopingujących oraz innych zakazanych 
substancji lub metod, poprzez przestrzeganie odpowiednich reguł i wytycznych i 
zapewnienie możliwości przeprowadzenia testów poza zawodami; 
 
2.3.1 W rozgrywkach prowadzonych przez PZA klub mogą reprezentować wyłącznie 
zawodnicy posiadających licencję zawodnika ważną na dany sezon  
(z wyłączeniem współzawodnictwa w kategoriach dziecięcych, zgodnie  
z regulaminem wydawania licencji zawodnika PZA). Prawo do startu  
w zawodach PZA ma każdy zawodnik (lub zespół zawodników) w rozumieniu Ustawy 
o Sporcie, spełniający warunki określone w punkcie 2.3.2. 
 
2.3.2 Uczestniczyć oraz być sklasyfikowany w wynikach poszczególnych rund 
Pucharu Polski, klasyfikacji generalnej Pucharu Polski lub Mistrzostw Polski może 
zostać zawodnik, który: (…) 
 
2.5.1 b) opublikowanie oficjalnej lub prowizorycznej listy startowej dla rundy 
kwalifikacyjnej; 
 
2.6.1 Klub i zawodnicy powinni przestrzegać ostatecznych terminów zgłoszeń 
zawodników do udziału w zawodach ogłaszanych przez PZA w informacjach  
o zawodach. W przypadku nadesłania zgłoszenia po upływie ostatecznego terminu, 
PZA lub organizator zawodów obciąża klub/zawodnika dodatkową opłatą. 
 
2.7 MIĘDZYNARODOWE LICENCJE IFSC 



Zawody międzynarodowe zatwierdzane przez IFSC wymagają od zawodników  
i trenerów międzynarodowych licencji. Do składania wniosków o wydanie lub 
przedłużenie licencji dopuszcza się jedynie organizacje członkowskie, w tym PZA. 
Wszystkie aspekty związane z licencjami reguluje odpowiedni rozdział przepisów IFSC 
oraz komunikaty PZA 
 
2.8.1 Za uiszczanie wszystkich opłat wymaganych przez PZA (składki członkowskie, 
wpisowe na zawody, opłata za międzynarodową licencję, odwołania itp.) 
odpowiedzialność ponoszą wyłącznie kluby i zawodnicy. Wysokość opłat regulują 
oddzielne przepisy/ogłoszenia (tabela opłat na stronie PZA). 
 
3. PRZEPISY OGÓLNE 
 
3.1.1 d) Trójbój: zawody lub klasyfikacja w kombinacji wspinaczkowej na którą 
składają się konkurencje na czas, prowadzenie i bouldering, zgodnie z odpowiednimi 
przepisami określającymi sposób jej obliczania.  
 
3.1.3 Każde zawody odbywają się w dwóch kategoriach: kobiet i mężczyzn.  
Finały zawodów we wszystkich konkurencjach powinny być rozegrane oddzielnie dla 
kobiet i mężczyzn. Sędzia główny zawodów (najczęściej w porozumieniu z 
organizatorem i pozostałymi członkami komisji sędziowskiej zawodów) decyduje która 
kategoria startuje pierwsza. Zwyczajowo wspomniana decyzja powinna być ogłoszona 
podczas odprawy technicznej lub wcześniej. 
 
3.3.6 (…) W szczególności zawodnicy w konkurencjach Prowadzenie i Na Czas 
powinni używać dostarczonej przez organizatorów atestowanej pojedynczej liny lub 
innego atestowanego systemu asekuracji. O częstotliwości wymiany liny decyduje 
sędzia PZA. 
 
3.3.8 Do obowiązków organizatora zawodów należy zapewnienie obsługi medycznej 
(np. lekarza zawodów, ratownika medycznego), w liczbie jednej osoby na każde 150 
uczestników całych zawodów. Sędzia główny powinien na bieżąco sprawdzać, czy w 
pobliżu znajduje się wykwalifikowana obsługa medyczna gotowa do udzielenia 
natychmiastowej pomocy w razie wypadku bądź kontuzjowania zawodnika lub innej 
osoby przebywającej w miejscu przeprowadzenia zawodów. Osoba z obsługi 
medycznej winna posiadać ubiór umożliwiający jej szybkie odnalezienie (np. 
kamizelka odblaskowa, strój ratownika medycznego). Organizator zawodów 
odpowiada za zapewnienie osobie z obsługi medycznej wydzielonego, oznaczonego w 
widoczny i czytelny sposób (np. wydruk A4 „Obsługa medyczna zawodów”) miejsca w 
pobliżu strefy rozgrywania zawodów.  
 
Obsługa medyczna powinna być obecna od momentu otwarcia strefy izolacji lub 
strefy rozgrzewkowej aż do Oficjalnego zakończenia zawodów, zwyczajowo po 
ceremonii dekoracji. 
 
3.3.9 (…)  Jeżeli w wyniku tego badania osoba z obsługi medycznej zawodów uzna, 
że zawodnik jest zdolny do startu, sędzia główny powinien zdecydować o 
dopuszczeniu zawodnika do startu. 
 
3.4.3 c ) pozycję zawodników w AR PZA; 
 
3.13.2 Klasyfikacje zespołowe oraz indywidualne klasyfikacje (rankingi) dla każdej z 
konkurencji, jaka odbywa się na danych zawodach, powinny być obliczane dla 
następujących rodzajów zawodów: 



i. Pucharu Polski Seniorów; 
ii. Mistrzostw Polski Seniorów; 
iii. Pucharu Polski Młodzieżowców; 
iv. Mistrzostw Polski Młodzieżowców; 
 
v. Pucharu Polski Juniorów; 
vi. Mistrzostw Polski Juniorów; 
vii. Pucharu Polski Juniorów Młodszych; 
viii. Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych; 
ix. Pucharu Polski Młodzików; 
x. Mistrzostw Polski Młodzików; 
xi. Zawodów rankingowych PZA; 
xii. Zawodów dla dzieci 
 
3.13.3 a) dla zawodów Pucharu Polski Seniorów i Młodzieżowców oraz zawodów 
rankingowych PZA – po trzech dla każdej z płci; 
 
3.13.5 PZA publikuje następujące Rankingi Pucharu Polski (do którego oprócz 
Pucharów zaliczane są także zawody rankingowe PZA), dla każdej z konkurencji 
wspinaczkowych 
 
b) Aktualizowany Ranking PZA 
Aktualizowany Ranking PZA jest obliczany na podstawie rezultatów  
osiągniętych przez zawodników na wszystkich zawodach zatwierdzonych przez  
PZA, jakie odbyły się w przeciągu poprzednich 12 miesięcy. Dokładna procedura  
obliczania aktualizowanego rankingu jest opublikowana w odrębnych  
przepisach PZA. 
 
4. PROWADZENIE 
 
4.2.1 b) W przypadku rozgrywania rundy eliminacyjnej w prowadzeniu na dwóch 
podobnych drogach albo zestawie podobnych dróg, gdzie zawodnicy wspinają się 
tylko po jednej z dróg, przydzielanie do poszczególnych dróg powinno odbywać się 
zgodnie z aktualną pozycją zajmowaną w. rankingu na dany rok. Jeżeli są to pierwsze 
zawody w roku, należy wziąć pod uwagę miejsca zajmowane w rankingu  
z poprzedniego roku. 
 
4.2.2 W półfinale i finale kolejność startów powinna być odwrotna do klasyfikacji 
zawodników po rundzie poprzedzającej, tzn. zawodnicy zajmujący najlepsze miejsca 
powinni startować jako ostatni. W przypadku zawodników sklasyfikowanych na tych 
samych miejscach, kolejność startu powinna być losowa. 
 
4.6.1 Każdej drodze powinien zostać przypisany limit czasu na jej przejście: 6 minut  
w rundzie eliminacyjnej, rundzie półfinałowej i finałowej. 
 
5. BOULDERING 
 
5.1.4 Zawody w boulderingu powinny się składać z trzech rund: eliminacji, półfinału  
i finału, jeśli trzeba superfinału. 
 
5.4.3 Czas rotacji w rundzie finałowej powinien wynosić 4 minuty. 
 
5.7.1 Po zakończeniu każdej rundy zawodów ustala się klasyfikację zawodników, 
biorąc kolejno pod uwagę następujące kryteria: 



a) liczbę ukończonych problemów; 
b) liczbę punktów bonusowych; 
c) liczbę podjętych prób skutkujących ukończeniem ww. problemów; 
d) liczbę podjętych prób skutkujących przyznaniem ww. punktów bonusowych. 
 
5.7.3 Jeżeli po zakończeniu finału i mimo uwzględnienia wyników z rund 
poprzedzających, zawodnicy zajmują ex aequo pierwsze, drugie lub trzecie miejsce, 
ranking końcowy powinien być ustalony poprzez: 
a) porównanie najlepszych wyników w rundzie finałowej dla każdego z tych 
zawodników, rozpoczynając od liczby TOPów uzyskanych w pierwszej próbie 
(zawodnik, który ma ich więcej wygrywa), następnie w drugiej próbie itd. 
b) w przypadku, gdy porównanie z punktu a) nie przynosi rozwiązania, postępuje się 
podobnie z ilością bonusów uzyskanych w pierwszej próbie itd. 
c) w przypadku, gdy wyniki nadal pozostają nie rozstrzygnięte, proces ten zostaje 
powtórzony przy użyciu wyników z rundy półfinałowej, a jeżeli jest taka konieczność 
eliminacyjnej 
d) w przypadku, gdy wynik nadal pozostaje nie rozstrzygnięty, zawodnicy zostają 
sklasyfikowani na miejscach ex aequo 
 
6. NA CZAS 
 
6.1.4 W Formacie Klasycznym w każdej fazie zawodów każdy zawodnik startuje na 
obu drogach. W rundzie eliminacyjnej zawodnik pokonuje drogę A i od razu 
przechodzi na drogę B. W zawodach rozgrywanych w Formacie Rekordu, w 
eliminacjach startuje się na dwóch drogach, a w każdej z rund finałowych każdy 
zawodnik startuje tylko na jednej drodze. W formacie rekordu zawodnicy mają 
minimum 5 minut odpoczynku pomiędzy startami na drogach w eliminacjach oraz 
startami w poszczególnych etapach rundy finałowej. 
 
6.3.1 b) pomiar ręczny 
 
6.4.1 Droga powinna zostać uznana za ukończoną, jeżeli zawodnik wspiął się 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i zatrzymał pomiar naciskając ręką w wyłącznik 
pomiaru czasu. W związku z licznymi zapytaniami, wyjaśniamy, że w efekcie 
naciśnięcia ręką wyłącznika pomiar czasu musi się zatrzymać, by droga została 
uznana za ukończoną. Wszelkie protesty związane ze zbyt lekkim naciśnięciem, 
którego efektem będzie niezatrzymanie się pomiaru czasu, nie będą uznawane. 
 
6.7.3 Przebieg praktyk powinien odpowiadać przebiegowi rundy eliminacyjnej. W 
przypadku wystąpienia falstartu bieg nie jest zatrzymywany, zawodnicy mogą 
dokończyć swoją próbę. 
 
6.7.8 W momencie, kiedy zawodnicy stoją bez ruchu w pozycjach startowych, starter 
mówi „gotów!” i uruchamia sygnał pomiaru czasu. Po uruchomieniu systemu 
pomiarowego, następują po sobie 3 kolejne sygnały dźwiękowe, każdy z nich w 
odstępie 1 sekundy od poprzedniego. Pierwsze dwa o identycznym tonie i ostatni o 
tonie wyższym, który jest sygnałem startowym. Zawodnik popełni falstart, jeżeli 
wystartuje po komendzie „gotów”, przed trzecim sygnałem startowym. 
 
6.7.11 b) zareaguje na sygnał startowy w mniej niż jedną dziesiątą sekundy. 
Jeżeli obaj zawodnicy popełnią falstart, wyeliminowany zostaje zawodnik o szybszym 
czasie reakcji. Jeżeli obaj zawodnicy mieli ten sam czas reakcji, obaj zostają 
wyeliminowani. 
 



6.7.12 Falstart w trakcie zawodów: 
a) runda eliminacyjna: zawodnik może popełnić jeden falstart w rundzie 
eliminacyjnej. Zawodnikowi, który popełni falstart w jednym z biegów eliminacyjnych, 
nie zapisuje się ważnego czasu dla tego biegu.  Jeżeli zawodnik popełni falstart w obu 
biegach eliminacyjnych zostaje wyeliminowany z dalszej rywalizacji i sklasyfikowany 
na ostatnim miejscu rundy.  
b) runda finałowa: zawodnik, który popełni falstart w rundzie finałowej (1/8, ¼ finału) 
zostaje wyeliminowany i sklasyfikowany na ostatnim miejscu rundy. Wyjątek: jeżeli 
zawodnik popełni falstart w biegu półfinałowym, bierze udział w biegu o 3 i 4 miejsce. 
 
 
Uwaga: Drugi zawodnik, zostaje ogłoszony zwycięzcą biegu i nie kończy swojej próby. 
Wyjątek stanowi wielki finał, w którym zawodnik może wykonać jedną próbę biegu.   
 
 
6.8.2 W formacie rekordu eliminacje trwają na obu drogach jednocześnie  
i zawodnicy powinni zawsze startować w parach. Kiedy zawodnik zakończy start na 
pierwszej z dróg, jest dodawany na koniec listy startowej dla drugiej drogi. 
 
6.9.4 Zawodnik, który nie ukończy drogi, zostaje wyeliminowany i sklasyfikowany 
na ostatnim miejscu w danym etapie, a drugi ze startujących w biegu zawodników 
zostaje ogłoszony zwycięzcą. Jeżeli jeden z zawodników popełni falstart, zwycięzcą 
zostaje drugi ze startujących. W przypadku, gdy obaj zawodnicy nie ukończą drogi, 
zostaje ogłoszony remis i należy postępować zgodnie z Artykułem 6.10.2 c). 
Jeżeli dwóch lub więcej wyeliminowanych zawodników nie uzyskało ważnego czasu 
(odpadnięcie lub falstart), ich pozycję w rankingu określa się na podstawie czasów 
uzyskanych w rundach poprzedzających. 
 
7. PUCHAR POLSKI SENIORÓW I MŁODZIEŻOWCÓW 
 
7.2.4 Po zakończeniu cyklu Pucharu Polski w każdej z konkurencji obliczany jest 
ranking Puchar Polski w trójboju. Klasyfikowani w nim są wyłącznie zawodnicy 
startujący co najmniej 2 (dwa) razy w każdej z konkurencji (po dwa starty w 
konkurencjach prowadzenie, na czas i bouldering). Jeżeli zawodnik uczestniczy w 
więcej niż 2 (dwóch) edycjach w danej konkurencji, wtedy 2 (dwa) najlepsze wyniki w 
każdej konkurencji będą brane pod uwagę do klasyfikacji (2B, 2C, 2P).  
Klasyfikacja obliczana jest na podstawie „punków rankingowych” (zajętych miejsc) 
przyznawanych za każde zawody, odpowiadających zajętemu miejscu spośród 
zawodników, którzy spełnili kryterium startu 2B, 2C, 2P. Zawodnicy punktujący w 
poszczególnych edycjach Pucharu powinni zostać sklasyfikowani w kolejności od 
najmniejszej do największej liczby zdobytych punktów (im mniej punktów, tym 
wyższa pozycja). 
Ranking obliczany jest jako iloczyn „punktów rankingowych” (zajętych miejsc) w 
danych zawodach branych pod uwagę do klasyfikacji (np. 1 B x 3 B x 8 P x 10 P x 5 
C x 7 C).  
Do klasyfikacji Pucharu Polski wliczane są również Mistrzostwa Polski, z wyłączaniem 
Mistrzostw Polski w trójboju. 
Ranking zostaje publikowany po zakończeniu sezonu startowego. 
 
8. MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW I MŁODZIEŻOWCÓW 
 
8.1.4 Mistrzostwa Polski powinny być przeprowadzane w każdej z czterech 
konkurencji, w ramach tych samych bądź oddzielnych zawodów. Jeżeli KWS nie 



zatwierdzi specjalnego formatu, format rozgrywania każdej z konkurencji definiują 
przepisy z rozdziałów 4,5,6 i 14. 
W przypadku, gdy w danym roku kalendarzowym nie są rozgrywane oddzielne zawody 
w Trójboju, klasyfikację Mistrzostw Polski w tej konkurencji ustala się na podstawie 
wyników uzyskanych przez zawodników w trzech oddzielnych imprezach. 
Podsumowanie i dekoracja zwycięzców, odbywa się podczas ostatnich zawodów 
wchodzących w skład Mistrzostw Polski w trójboju. Klasyfikację zawodników oblicza 
się na podstawie przepisów z rozdziału 14. 
 
 
9. MISTRZOSTWA POLSKI, PUCHAR POLSKI JUNIORÓW,  
JUNIORÓW MŁODSZYCH I MŁODZIKÓW 

 
9.1.1 Pod nazwą Mistrzostwa Polski Juniorów, Puchar Polski Juniorów, Juniorów 
Młodszych i Młodzików należy rozumieć: 
a) Mistrzostwa Polski Juniorów i Puchar Polski Juniorów; 
b) Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych i Puchar Polski Juniorów Młodszych; 
c) Mistrzostwa Polski Młodzików i Puchar Polski Młodzików 
 
 
9.1.4 Zawody juniorskie powinny być przeprowadzane w konkurencji Prowadzenie, 
Na Czas i Bouldering, w ramach tych samych bądź oddzielnych zawodów. 
W przypadku Mistrzostw Polski Juniorów, Juniorów Młodszych i Młodzików, powinny 
być przeprowadzone także zawody w konkurencji Trójbój. Sposób rozgrywania 
zawodów w Trójboju określają przepisy z Rozdziału 14. 
 
9.3.2 Zawody w konkurencji prowadzenie powinny składać się z 2 rund: 
a) rundy eliminacyjnej, przeprowadzanej na dwóch różnych drogach o podobnym 
stopniu trudności; 
b) rundy finałowej. 
Klasyfikację po zakończeniu rundy eliminacyjnej liczy się w sposób przedstawiony w 
punkcie 4.1.7. Liczba zawodników w rundzie finałowej powinna wynosić 8 osób w 
każdej z kategorii. 
W kategorii wiekowej młodzików eliminacje powinny być rozgrywane z górną 
asekuracją. Asekuracja dolna dopuszczalna jest wyłącznie w finale. 
Ukończeniem drogi podczas wspinaczki z górną asekuracją jest dołożenie drugiej ręki 
do ostatniego chwytu. 
 
9.3.4 (…) Dla kategorii młodzików wysokość chwytu TOP nie powinna być wyższa jak 
3,5 metra od powierzchni materaca asekuracyjnego.  
 
 
10. PRZEPISY PUCHARU POLSKI DZIECI I DZIECI MŁODSZYCH (Puchary 
Regionalne PZA DiDM) 

 
 

10.1.1 Zawody cyklu Pucharu Polski Dzieci i Dzieci Młodszych oraz Pucharów 
Regionalnych PZA DiDM mogą być organizowane w każdym roku kalendarzowym. 
 
10.2.2 Do finału przechodzi 8 najlepszych zawodników i 8 zawodniczek. 
 
Zarówno w rundzie eliminacyjnej jak i finałowej dopuszczalna jest wyłącznie górna 
asekuracja. 
 



10.3.4 Dla kategorii dziecięcych wysokość chwytu TOP nie powinna być wyższa jak  
3,5 metra od powierzchni materaca asekuracyjnego. 
 
10.6.1 W zawodach Pucharu Polski Dzieci i Dzieci Młodszych może startować każdy 
(respektując przepisy dotyczące grup wiekowych) kto dopełni obowiązujących 
formalności, określonych w komunikatach KWS 
 
14. TRÓJBÓJ – nowy rozdział 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


