
 

   
 

Puchary Europy i Świata 2021 
Kryteria powołań Reprezentacji Polski we wspinaczce sportowej na Puchary Europy i Świata w 

2021 roku. 

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, biorąc pod uwagę możliwości finansowe związku. 
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. 

Z konieczności spełnienia kryteriów zwolniona jest Aleksandra Mirosław, zawodniczka 
zakwalifikowana na IO w Tokio 2020. 

Planowane* wyjazdy centralne reprezentacji Polski seniorów w 2021 roku: 

• 28-30 maj (B, C) PŚ Salt Lake City/USA 
• 23-26 czerwca (B, P) PŚ Innsbruck/AUT 
• 01-03 lipca (C, P) PŚ Villars/SUI 
• 15-22 września (B, P, C) MŚ Moskwa/RUS 
• 01-03 października (B, C) PŚ w Seulu/KOR 
• 15-17 października (P, C) PŚ Xiamen/CHN 
• 22-24 października (P, C) PŚ Wuijang/CHN 
• 30-31 października (C) PŚ Jakarta/INA 

*w zależności od możliwości finansowych związku.  

Oczekiwany poziom sportowy / warunki powołania (spełnienie minimum dwóch) dla trzech 
pierwszych imprez z ww. listy (St. Kake City, Innsbruck, Villars): 

1.   Wystartują w zawodach i będą klasyfikowani w wynikach poszczególnych konkurencji (zawodnicy 
nie muszą być klasyfikowani w „trójboju”): prowadzenie i na czas - zawody Puchar Polski SiM w 
Gliwicach (19/21.03.2021) oraz bouldering - zawody Puchar Polski SiM w Lublinie, 

2.    W konkurencji wspinaczki na czas, podczas zawodów PP SiM w Gliwicach (19-21.03.2021) 
uzyskają w rundzie eliminacyjnej lub finałowej czas: 7,95 s. dla kobiet, 6,10 s. dla mężczyzn, 

3.     W konkurencji wspinaczki prowadzenie, podczas zawodów PP SiM w Gliwicach (19 – 
21.03.2021) osiągną w finale wynik TOP na drodze o trudności 8a dla kobiet, 8b dla mężczyzn, 

4.    W konkurencji wspinaczki bouldering, podczas zawodów PP SiM w Lublinie (10.04.2021) osiągną 
w finale wynik TOP na wszystkich problemach finałowych. 

 

Niewykorzystane miejsca przysługujące reprezentacji na dane zawody mogą wykorzystać chętni 

zawodnicy, biorący udział w danej imprezie na swój koszt. Wyjazd na zawody w tym przypadku jest 

organizowany indywidualnie/klubowo. W wyjątkowych sytuacjach, po zgodzie biura i sztabu 

szkoleniowego, tacy zawodnicy maga dołączyć do wyjazdu centralnego, w takim przypadku 

partycypują oni w pełnych kosztach wyjazdu. Podczas pobytu na miejscu zawodów, zarówno 

zawodnicy jak i opiekunowie podporządkowują się Kierownikowi wyjazdu centralnego. 



 

   
 

Na zawody nie uwzględnione w zestawieniu możliwe są wyjazdy organizowane 

indywidualnie/klubowo.  W przypadku planowania takich wyjazdów kluby lub trenerzy 

zainteresowanych zawodników powinni zgłosić chęć startu na co najmniej 4 tygodni przed planowaną 

imprezą.  W przypadku większej ilości chętnych niż miejsc, będą brane pod uwagę wyniki w zawodach 

krajowych poprzedzających (zgodnie z zajmowanym miejscem), w sytuacjach spornych decyzje 

podejmuje Zarząd/Prezydium PZA. Pierwszeństwo mają zawodnicy Kadry Narodowej. 

Kierownika wyjazdu reprezentacji oraz skład osobowy kadry trenerskiej i współpracującej podczas 

wyjazdu centralnego ustala Zespół ds. szkolenia KWS w porozumieniu z Biurem PZA. W wyjeździe 

mogą uczestniczyć chętni trenerzy powołanych zawodników, w zależności od ilości wolnych miejsc. W 

wyjeździe centralnym nie uczestniczą rodzice zawodników (wyjątkiem może być sytuacja, kiedy rodzic 

jest trenerem prowadzącym). Trenerzy, których wyjazd na zawody jest opłacany centralnie, 

zobowiązani są do opieki nad całą reprezentacją.  

 

Mistrzostwa Świata 2021 
Kryteria powołań Reprezentacji Polski we wspinaczce sportowej na Mistrzostwa Świata w 2021 
roku. 

15-22.09.2021 – Moskowa, Rosja 

Ostateczną decyzję o składzie reprezentacji na MŚJ podejmuje Prezydium lub Zarząd PZA na wniosek 
i po zasięgnięciu opinii Zespołu ds. szkolenia KWS, biorąc pod uwagę możliwości finansowe związku. 
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 Aleksandry Mirosław – potwierdzenie wysokiej formy sportowej podczas Igrzysk Olimpijskich 
Tokio 2021, zajęcie miejsca 1-10 w konkurencji wspinaczki na czas. Uzyskanie czasu minimum 7,85 s. 
podczas zawodów PP, MP lub PŚ.  

 Oczekiwany poziom sportowy / warunki powołania (spełnienie minimum dwóch): 

1.     Wystartują w zawodach i będą klasyfikowani w wynikach poszczególnych konkurencji 
(zawodnicy nie muszą być klasyfikowani w „trójboju”): prowadzenie, na czas, bouldering – 
Mistrzostwa Polski SiM w Gliwicach (15 – 18.07.2021), 

2.    W konkurencji wspinaczki na czas, podczas zawodów MP SiM w Gliwicach (15 – 18.07.2021) 
uzyskają w rundzie eliminacyjnej lub finałowej czas: 7,85 s. dla kobiet, 6,0 s. dla mężczyzn lub 
podczas edycji PŚ,  

3.     W konkurencji wspinaczki prowadzenie, podczas zawodów MP SiM w Gliwicach (15 – 
18.07.2021) osiągną w finale wynik TOP na drodze o trudności 8a dla kobiet, 8b dla mężczyzn, 

4.     W konkurencji wspinaczki bouldering, podczas zawodów MP SiM w Gliwicach (15 – 18.07.2021) 
osiągną w finale wynik TOP na wszystkich problemach finałowych, 

 

Niewykorzystane miejsca przysługujące reprezentacji na MŚ mogą wykorzystać chętni zawodnicy, 

biorący udział w danej imprezie na swój koszt. Wyjazd na zawody w tym przypadku jest organizowany 

indywidualnie/klubowo. W wyjątkowych sytuacjach, po zgodzie biura i sztabu szkoleniowego, tacy 

zawodnicy maga dołączyć do wyjazdu centralnego, w takim przypadku partycypują oni w pełnych 



 

   
 

kosztach wyjazdu. Podczas pobytu na miejscu zawodów, zarówno zawodnicy jak i opiekunowie 

podporządkowują się Kierownikowi wyjazdu centralnego. 

Kierownika wyjazdu reprezentacji oraz skład osobowy kadry trenerskiej i współpracującej podczas 

wyjazdu centralnego ustala Zespół ds. szkolenia KWS w porozumieniu z Biurem PZA. W wyjeździe 

mogą uczestniczyć chętni trenerzy powołanych zawodników, w zależności od ilości wolnych miejsc. W 

wyjeździe centralnym nie uczestniczą rodzice zawodników (wyjątkiem może być sytuacja, kiedy rodzic 

jest trenerem prowadzącym). Trenerzy, których wyjazd na zawody jest opłacany centralnie, 

zobowiązani są do opieki nad całą reprezentacją.  


