
              KRAJOWE KRYTERIA KWALIFIKACJI DO REPREZENTACJI  W NARCIARSTWIE WYSOKOGÓRSKIM 

NA ZAWODY  MISTRZOSTW  ŚWIATA W  SEZONIE 2022/23
Jako zawody eliminacyjne wyznacza się następujące edycje Pucharu Świata i Pucharu Polski:

1. 25-27.11.2022 ISMF World Cup Val Thorans (Francja) sprint , sztafeta mieszana

2. 16-18.12.2022 ISMF World Cup Adamello World Cup Ponte di legno (Włochy) sprint, individual

3. 21-22.01.2023 ISMF World Cup , Comapedrosa Andorra   (individual, vertical).

4. 04.02.2023 Puchar Polski Szczyrk dla kategorii młodzieżowych

5. 11.02.2023 Puchar Polski Korbielów - zawody w teamach i na długi dystans

6. 16-19.02.2023 ISMF World Cup Val Martello (Włochy) Indywidual, sprint, sztafeta

Zawodnik startujący w zawodach Pucharu Świata musi wykazać przynależność do klubu zrzeszonego w PZA (pisemne potwierdzenie z klubu), 

posiadać ważne badania lekarza medycyny sportu, ubezpieczenie NNW dla sportów wysokiego ryzyka i ważną licencję ISMF. 

Ocenie podlega procentowa strata zawodnika pretendującego do reprezentacji kraju do najlepszego zawodnika edycji Pucharu Świata 

poprzedzającej start w ME lub MŚ w roku bieżącym. Corocznie Komisja Narciarstwa Wysokogórskiego ustala wielkość straty, która jest zatwierdzana 

uchwałą Zarządu. 

W sezonie 2022/23 o której wyżej mowa, nie może być większa niż 15% w starcie indywidualnym  i 15%  w verticalu  liczona w stosunku do wyniku PŚ 

z roku bieżącego dla kategorii senior. W kategorii młodzieżowiec odpowiednio:  25% indywidual i 20% vertical. Strata dla kategorii seniorka  nie może 

być większa niż 20 % w starcie indywidualnym i 20% w verticalu. 

W sprintach ocenie podlega awans. W sezonie 2022/23 dla kategorii  seniorka wymogiem koniecznym jest awans do półfinału, dla kategorii 

młodzieżowiec- do finału. Dla kategorii senior/młodzieżowiec koniecznym jest  awans do ćwierćfinału, . W przypadku sztafet mieszanych ocenie 

podlega awans do finału A. W przypadku zdobycia minimum przez większą liczbę zawodników, do KN zostanie powołany ten 

zawodnik, który zdobył  większą sumę punktów w rankingach ISMF.  

Uzasadnienie: 

Individual ME 2022 senior/młodzieżowiec: 

 1 m-ce czas 1:23:53 / 1:27:41
 20 m-ce czas 1:31:35 strata 9% /1:49:13 strata 25%
 30 m-ce czas 1:34:15strata 13% /

Individual ME 2022 seniorka/młodzieżowiec 
 1 m-ce czas 1:17:08 

 20 m-ce czas 1:29:28strata 18% 

 26 m-ce czas 1:36:38 strata 25% 

Vertical ME 2022 senior/młodziezowiec
 1 m-ce 22:55 / 23:39
 20 m-ce 22:51 strata 9% /16 m-ce 28:08 20%
 30 m-ce 23:56 strata 14% 

ME 2022 seniorka/młodzieżowiec
 1 m-ce 25:58  
 20 m-ce 30:40 strata 18% 

   30 m-ce 33:40 strata 30%

GRUPY MŁODZIEŻOWE (junior, junior młodszy)

Kadra  juniorów  (U20) i juniorów młodszych ( U18)  powoływana będą decyzją sztabu szkoleniowego i na podstawie aktualnych wyników w 

rywalizacji PP  Uwagi końcowe: 

Udział w akcjach szkoleniowych będzie wymagał potwierdzenia przynależności do klubu zrzeszonego w PZA, aktualnych badań lekarskich, 

ubezpieczenia NNW dla sportów wysokiego ryzyka, podpisania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, podpisania 

karty zawodnika oraz aktywnego uczestnictwa we współzawodnictwie krajowym. 

Komisja Narciarstwa Wysokogórskiego może powołać na zawody MŚ w danej dyscyplinie większą liczbę zawodników lub nie powołać nikogo z danej 

kategorii w zależności od poziomu sportowego oraz posiadanych środków. W przypadku odwołania zawodów PŚ w danej konkurencji pod uwagę 

brane będą wyniki z zawodów krajowych z bieżącego roku.

     Zakopane  3.01.2022                                                Komisja Narciarstwa Wysokogórskiego 




