
Regulamin powoływania do składu Kadry Narodowej we Wspinaczce Wysokogórskiej 

Wspinaczka Lodowa

Seniorzy

Ocenie podlega miejsce osiągnięte przez zawodników w międzynarodowych zawodach.

Miejsca 1-3 w międzynarodowych zawodach, wpisanych do kalendarza zawodów rangi mistrzowskiej

ICC UIAA w poprzednim lub bieżącym sezonie,

lub

zakwalifikowanie się do półfinału Pucharu Świata,

lub

miejsce  1-15  w  rankingu  Pucharu  Świata  za   ubiegły  sezon   w  dyscyplinie  wspinanie  na  czas  lub

prowadzenie (speed and lead).

Juniorzy

Ocenie podlega miejsce osiągnięte przez zawodników w międzynarodowych zawodach, wpisanych do

kalendarza zawodów rangi mistrzowskiej ICC UIAA w poprzednim lub bieżącym sezonie,

lub

Zakwalifikowanie się zawodnika do półfinału Pucharu Świata i Mistrzostw Świata Juniorów

Półfinał PŚ i MŚ juniorów,

lub

Miejsca 1-20 w rankingu Pucharu Świata Juniorów za ubiegły sezon w dyscyplinie wspinanie na czas lub

prowadzenie (speed and lead).

Wspinaczka Skalna

W  dyscyplinie  tej  nie  są  organizowane  zawody  rangi  Mistrzostw  Europy  czy  Mistrzostw  Świata.

Mierzalnym osiągnięciem jest przejście drogi o zdefiniowanych trudnościach technicznych. 

Ocenie podlega miejsce osiągnięte w Narodowym Rankingu Wspinaczki Skalnej PZA.

Klasyfikacja NRWS PZA prowadzona jest w sześciu kategoriach:

- mężczyźni wspinanie z liną

- kobiety wspinanie z liną

- mężczyźni bouldering

- kobiety bouldering

- juniorzy wspinanie z liną

- juniorki wspinanie z liną

Zasady punktacji przejść skalnych zgłaszanych do NRWS określa Regulamin Rankingu.

https://ranking.pza.org.pl/info/regulamin


Wspinaczka Wysokogórska

W  dyscyplinie  tej  nie  są  organizowane  zawody  rangi  Mistrzostw  Europy  czy  Mistrzostw  Świata.

Mierzalnym  osiągnięciem  jest  przejście  drogi  o  zdefiniowanych  trudnościach  technicznych.  Ocenie

podlega  również  wysokość  szczytu,  długość  i  nastromienie  drogi,  styl  przejścia,  sezon  w  którym

dokonano przejścia. Istotne dla oceny wyniku sportowego są trudności logistyczne i oddalenie rejonu

górskiego od szeroko pojętej cywilizacji – osad ludzkich, dróg, dostępności służb ratowniczych, etc.

Największym  osiągnięciem  jest  wytyczenie  nowej  drogi  na  szczyt,  nowej  drogi  ścianą  czy  filarem,

pierwszego polskiego przejścia, przejścia zimowego, przejścia samotnego.

Podstawą  kwalifikacji  zawodników  do  udziału  w  imprezach  szkoleniowych  są  wykazy  przejść  za

poprzednie 3 lata składane i aktualizowane w bazie wykazów przejść KWW PZA.

Wymogi  Komisji  Wspinaczki  Wysokogórskiej  dla  włączenia  zawodnika  do składu Kadry Narodowej

uzależnione  są  od  rejonu  górskiego  oraz  okresu  w  którym  realizowana  będzie  działalność  sportowa

(sezon letni / sezon zimowy). 

A. Wymogi dla wykazów przejść na wyjazd alpejski letni:

1. Min. 5 dróg górskich o długości min. 250m i trudnościach min. VI.

2. Min. 3 drogi górskie o trudnościach od VII-.

3. Min. 3 drogi górskie zimowe o długości od 400m i trudnościach od IV (M4).

B. Wymogi dla wykazów przejść na wyjazd alpejski zimowy:

1. Min. 10 dróg górskich zimowych (lub alpejskich letnich mikstowych)  o długościach min.  250m i

trudnościach od IV (M4).

2. Min. 3 drogi zimowe górskie o długości min. 400m i trudnościach od IV(M4).

3. Min. 3 drogi zimowe górskie o trudnościach od VI (M6).

4. Min. 3 drogi alpejskie z elementami mikstu (włączając podejście/zejście) o trudnościach od III lub D.

C. Wymogi dla wykazów przejść na wyprawy egzotyczne w góry lodowcowe:

1. Min. 10 dróg zimowych (lub alpejskich mikstowych) o długości od 400m i trudnościach od V.

2. Min. 3 drogi zimowe górskie o trudnościach od VI (6) i długości min 200m.

3. Min. 3 drogi zimowe (lub alpejskie mikstowe) o długości od 600m i trudnościach od III lub D.

Zasady ogólne:

1. Przez drogę górską rozumiemy drogę w terenie górskim o tradycyjnej lub mieszanej asekuracji. 

Drogi w całości lub w przeważającej części wyposażone w stałe punkty asekuracyjne nie są uznawane za 

przejścia górskie (przykład: Another Day in Paradise, Grey Stone).

2. Identyczne wymagania jak dla Alp latem obowiązują dla letnich wyjazdów w Kaukaz, Bugaboos, 

skalne ściany Yosemite, Andów i Kordylierów, Ak-su itp.

3. Identyczne wymagania jak dla Alp zimą obowiązują dla letnich wyjazdów do Patagonii, na Alaskę, na 

Grenlandię, ziemię Baffina itp.

http://pza.org.pl/gory/wykazy


4. Osoby wnioskujące o dofinansowania na cele czysto skalne i bez znaczących zagrożeń lodowcowych 

mogą zostać zwolnione z obligu posiadania wymaganej liczby dróg zimowych w wykazach przejść.

5. Osoby wnioskujące o dofinansowania wypraw w góry wysokie powinny prócz spełnienia kryteriów 

sportowych określonych w pkt C posiadać doświadczenie uwiarygadniające zdolność organizmu do 

aklimatyzacji do warunków wysokogórskich. Kompetencje te mogą zostać potwierdzone również na 

wyprawach na cele bez charakteru sportowego – drogi klasyczne, turystyka wysokogórska.

6. Osoby, które nie spełniają 100% kryteriów określonych w regulaminie, będące uczestnikami zespołów 

ubiegających się o dofinansowanie wyjazdu/wyprawy w których pozostali zawodnicy posiadają większe 

niż minimalne kompetencje i doświadczenie mogą ubiegać się o dofinansowanie w trybie unifikacyjnym.

7. Wyjazd traktowany jest jako sportowy, gdy:

a. planuje zrealizowanie celu na wysokim poziomie trudności, nie będącym standardem,

oraz

b. jego uczestnicy posiadają wykazy przejść spełniające kryteria KWW oraz zapewniające wysokie 

prawdopodobieństwo realizacji celu.

c. We wniosku wskazany jest cel zastępczy w postaci drogi o trudnościach podobnych do planowanego 

celu głównego, którego realizacja zostanie uruchomiona w przypadku braku możliwości realizacji 

głównego celu imprezy (zamknięcie regionu, sytuacja polityczna złe warunki lodowe, powódź itp.).

8. Wyjazd jest kwalifikowany jako unifikacyjny gdy:

a. co najmniej połowa uczestników nie ukończyła 30 roku życia,

b. wypełnione są kryteria Komisji dot. wykazów przejść przez co najmniej 50% uczestników, których 

doświadczenie i kompetencje są wyższe niż minimalne wymagane dla danej imprezy,

c. kryteria dot. wykazów nie są w pełni wypełnione, ale wykazy osób w wieku do 30 lat zawierają 

łatwiejsze ale wartościowe sportowo przejścia.

Uwagi końcowe:

Uczestnictwo w składzie Kadry Narodowej, jest niezbędne dla udziału w akcjach szkoleniowych i będzie 

wymagało ważnej rocznej licencji PZA (klubowej), aktualizowanych przez cały rok badań lekarskich, 

podpisania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz aktywnego 

uczestnictwa we współzawodnictwie krajowym.

Komisja Wspinaczki Wysokogórskiej
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