
Kryteria powołań Reprezentacji Polski we wspinaczce sportowej na Mistrzostwa 

Świata Juniorów – Voronezh, Rosja, 21-31.08.2021 

Powołany zawodnik musi być członkiem Kadry Narodowej, w uzasadnionych przypadkach 

zawodnik nie będący członkiem Kadry Narodowej może zostać powołany do KN na czas 

określony, decyzję o powołaniu podejmuje Zarząd PZA.  

Ostateczną decyzję o składzie reprezentacji na MŚJ podejmuje Prezydium lub Zarząd PZA 

na wniosek i po zasięgnięciu opinii Zespołu ds. szkolenia KWS. Powołani zawodnicy muszą 

uczestniczyć w szkoleniu centralnym (po otrzymaniu powołania), prezentować wysoką 

formę sportową oraz cechować się nienaganną postawą. Skład musi uzyskać akceptację 

Zespołu Metodycznego. 

Dla kategorii juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców zawodnik może 

otrzymać powołanie spełniając kryteria: 

Kryterium nr 1 

W pierwszej kolejności powołania otrzymają zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-8 w 

Mistrzostwach Europy Juniorów w konkurencji prowadzenie lub bouldering lub na czas, 

pod warunkiem plasowania się w 1/3 danej klasyfikacji, 

Kryterium nr 2 

W następnej kolejności powołania otrzymają zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-6 w 

edycji Pucharów Europy Juniorów w konkurencji prowadzenie lub bouldering lub na czas, 

pod warunkiem plasowania się w pierwszej 1/3 danej klasyfikacji, 

Kryterium nr 3 

W przypadku nie spełnienia kryteriów nr 1 i nr 2, Zespół ds. szkolenia może 

zarekomendować powołanie zawodników:  

• Zwycięzcy Mistrzostw Polski 2021 w/w kategoriach  pod warunkiem 

prezentowania wysokiego poziomu sportowego przynajmniej w jednej z ww. 

konkurencji i uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu ds. szkolenia PZA.  

Możliwe jest zmniejszenie lub zwiększenie ilości startujących zawodników w poszczególnych 
kategoriach wiekowych, ze względu na reprezentowany poziom sportowy oraz możliwości 
finansowe związku.  

Oczekiwany poziom sportowy: 

Na czas – uzyskają czas: 

• juniorzy młodsi: 8,20 s. (chłopcy), 10,30 s. (dziewczęta), 

• juniorzy: 7,00 s. (chłopcy), 9,20 s. (dziewczęta), 

• młodzieżowcy: 6,70 s. (chłopcy), 9,00 s. (dziewczęta), 

Prowadzenie - osiągną wynik TOP a drodze finałowej o trudności: 

• juniorzy młodsi: 7c (chłopcy), 7b (dziewczęta) 

• juniorzy: 8a (chłopcy), 7c (dziewczęta) 

• młodzieżowcy: 8b (chłopcy), 8a (dziewczęta) 



Bouldering – osiągną wynik TOP na wszystkich problemach finałowych: 

• juniorzy młodsi, juniorzy, młodzieżowcy – wynik osiągnięty podczas MP w 

Warszawie,  

W uzasadnionych przypadkach Prezydium lub Zarząd PZA może zastosować odstępstwa 

od kryteriów. 

Ostateczną decyzję o powołaniach (w tym o liczbie powołanych zawodników) podejmie 

Prezydium lub Zarząd PZA na wniosek Zespołu ds. Szkolenia KWS.   

Limity ilościowe przysługujące członkom reprezentacji na MŚJ określają przepisy IFSC.  

W wyjątkowych sytuacjach, po zgodzie biura i sztabu szkoleniowego w zawodach MEJ 

mogą uczestniczyć również zawodnicy na swój koszt, pod warunkiem nieprzekroczenia 

limitu miejsc ustalonego przez IFSC, po uzyskaniu opinii Zespołu ds. Szkolenia KWS i 

zatwierdzeniu zgłoszenia przez Prezydium lub Zarząd PZA. Przy ustalaniu kolejności 

zgłoszenia między innymi mogą być brane pod uwagę miejsca zajęte w zawodach 

poprzedzających Mistrzostw Polski w/w kategorii.   

Ostateczna interpretacja niniejszych kryteriów należy do Zarządu PZA.   

 


