
Kryteria i zasady kwalifikacji do reprezentacji Polski na MŚ oraz 
PŚ/PE w sezonie 2023. 

 
1. Zasady ogólne. 

 
1.1. Kryteria i zasady kwalifikacji na Mistrzostwa Świata określane są w celu realizacji 

„Programu dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z 
przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich 
oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata i Europy w sportach 
olimpijskich w 2023 roku”. 

1.2. Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu ustala kryteria i zasady powoływania 
reprezentacji w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie 
oraz §21 pkt 13 i §22 pkt 8 Statutu Polskiego Związku Alpinizmu, wypełniając 
zobowiązanie wynikające z pkt.VI.3.22. w/w programu dofinansowania. 

1.3. Reprezentację powołuje Zarząd lub Prezydium PZA na podstawie §22 pkt 8 Statutu 
Polskiego Związku Alpinizmu, w oparciu o niniejsze przepisy oraz opinię właściwego 
zespołu szkoleniowego PZA. 

1.4. W skład reprezentacji mogą wchodzić wyłącznie zawodnicy będący członkami kadry 
narodowej PZA we wspinaczce sportowej. 

1.5. Skład reprezentacji na zawody mistrzowskie wymaga pozytywnej opinii Zespołu 
Metodycznego IS-PIB, zgodnie z pkt. VI.3.23 w/w programu dofinansowania. 
 

2. Kwalifikacje – wspinaczka na czas.  
 
2.1. Zawodnicy zwolnieni ze spełnienia minimum na pierwsze dwa PŚ w 2023 roku – 

medaliści Mistrzostw Europy odbywających się w Monachium/Niemcy w dn. 
15.08.2022: 

·    Marcin Dzieński 
·    Aleksandra Kałucka 
·    Natalia Kałucka 
·    Aleksandra Mirosław 

2.1.1. Na kolejne zawody międzynarodowe (od PŚ w SLC, 19-21.05.2023 włącznie) 
wymienieni powyżej zawodnicy kwalifikują się zgodnie z zasadami opisanymi 
poniżej.  
 

2.2.  Kryteria kwalifikacji na Puchary Europy Seniorów: 
 

 Seniorzy U23 

Kobiety 8.10s 8.30s 

Mężczyźni 5.90s 5.95s 

 
2.2.1. Powyższe normy czasowe powinna zostać spełniona w czasie dwóch zawodów 

IFSC, IFSC Europe, FISU, CISM, PZA. 
2.2.2. Norma czasowa jest ważna, jeśli została spełniona na 3 miesiące przed datą 

danych zawodów i nie później niż miesiąc przed zawodami. 



2.2.3. Wyjątkiem od pkt. 2.2.2. jest Puchar Europy w Tarnowie/Polska (1-2.04.2023) 
na który normę czasową można uzyskać na jednych zawodach (MP 11-
12.03.2023). 

2.2.4. W przypadku spełnienia kryteriów czasowych przez większą liczbę 
zawodników niż wynosi limit krajowy uczestników, na zawody zostaną powołani 
zawodnicy zgodnie z rankingiem najlepszych czasów w okresie wymienionym w 
pkt. 2.2.2. 

  
2.3.   Kryteria kwalifikacji na Puchar Świata Seniorów: 

  

 PŚ 
Seul 

PŚ 
Dżakarta 

PŚ Salt 
Lake City 

PŚ Villars 
PŚ 

Chamonix 
PŚ Wujiang 

Kobiety 7.50s 7.50s 
1 - 8 PŚ + 

7.50s 
1 - 8 PŚ + 

7.50s 
1 - 8 PŚ + 

7.50s 
1 - 16 MŚ + 

7.40s 

Mężczyźni 5.70s 5.70s 
1 - 8 PŚ + 

5.70s 
1 - 8 PŚ + 

5.70s 
1 - 8 PŚ + 

5.70s 
1 - 16 MŚ + 

5.60s 

  
2.3.1. Powyższe normy czasowe powinna zostać spełniona w czasie dwóch zawodów 

IFSC, ISC Europe, FISU, CISM, PZA. 
2.3.2. Norma czasowa jest ważna, jeśli została spełniona na 3 miesiące przed datą 

danych zawodów i nie później niż miesiąc przed zawodami. 
2.3.3. Oprócz normy czasowej musi również zostać spełniona norma wynikowa. 

Normę wynikową uznaje się za spełnioną, jeżeli została osiągnięta na 
przynajmniej jednych zawodach z cyklu PŚ.  

2.3.4. Norma wynikowa jest ważna, jeżeli została spełniona nie więcej niż 2 miesiące 
przed następnym PŚ.  

2.3.5. Wyjątkiem od pkt. 2.3.3. i 2.3.4 jest PŚ w Wujiang/Chiny (22-24.09.2023), gdzie 
normę wynikową należy spełnić w czasie Mistrzostw Świata w Bernie/Szwajcaria 
(10.08.2023). 

2.3.6. Wyjątkiem od powyższego jest:  
2.3.6.1. PŚ w Seulu/Korea Pd. (28-30.04.2023 r.) oraz Dżakarcie/Indonezja (6-

7.05.2023 r.), gdzie do spełnienia jest tylko norma czasowa, a zawodami 
kwalifikacyjnymi będą Mistrzostwa Polski (11-12.03.2023 r.) oraz Puchar 
Europy (1-2.04.2023). 

2.3.6.2. W przypadku spełnienia kryteriów kwalifikacyjnych przez większą 
liczbę zawodników niż wynosi limit krajowy uczestników, na zawody 
zostaną powołani zawodnicy zgodnie z rankingiem najlepszych czasów w 
okresie wymienionym w pkt. 2.3.4. 

  
  



 
2.4. Kryteria kwalifikacji na Mistrzostwa Świata Seniorów: 

 

 MŚ Bern 

Kobiety 1 - 8 PŚ + 7.40s 

Mężczyźni 1 - 8 PŚ + 5.60s 

 
2.4.1. Powyższe normy czasowe powinny zostać spełnione w czasie dwóch zawodów 

IFSC, IFSC Europe, FISU, CISM, Igrzyska Europejskie.  
2.4.2. Oprócz normy czasowej musi również zostać spełniona norma wynikowa. 

Normę wynikową uznaje się za spełnioną, jeżeli została osiągnięta na 
przynajmniej dwóch zawodach z cyklu PŚ.  

2.4.3. Uzyskanie normy czasowej i miejscowej możliwe jest od Pucharu Świata w 
Seulu/Korea Pd. (28-30.04.2023) do Pucharu Świata w Chamonix/Francja (7-
9.07.2023).  

2.4.4. W przypadku spełnienia kryteriów kwalifikacyjnych przez większą liczbę 
zawodników niż wynosi limit krajowy uczestników, na zawody zostaną powołani 
zawodnicy zgodnie z rankingiem najlepszych czasów w okresie wymienionym w 
pkt. 2.3.4. 

  
2.5. Kryteria kwalifikacji na European Qualifier (15-16.09.2023) 

2.5.1. Na zawody zostaną powołani zawodnicy zgodnie z rankingiem najlepszych 
czasów w okresie wymienionym w pkt. 2.3.4. 

 
2.6. Kryteria kwalifikacji na Igrzyska Europejskie. 

2.6.1. Na zawody Igrzysk Europejskich zostaną powołani zawodnicy zgodnie z 
hierarchią uzyskiwanych wyników: 

 
2.6.2. Ranking zawodów krajowych będzie opierał się na punktacji IFSC. 

 
  

1. Ranking PŚ 2023 
2. Ranking PE 2023 
3. Ranking PEJ 2023 
4. Ranking zawodów krajowych w czasówkach 2023 



 
3. Kwalifikacje – Boulder & Lead. 

 
Kwalifikacje krajowe zakładają stworzenie możliwości startu w zawodach IFSC European 
Qualifier B&L oraz Olympic Qualifier Series (OQS) stanowiących imprezy kwalifikacyjne 
na IO w Paryżu 2024 w konkurencji B&L (tzw. dwubój). 

 
3.1. Określa się następujące zawody kwalifikacyjne: 

 

1. Puchar Polski Seniorów w boulderingu Łódź - 25.02.2023 

2. Mistrzostwa Polski Seniorów w prowadzeniu Wrocław - 18-19.03.2023 

 
 

3.1.1. Na podstawie wyników w/w zawodów zostanie utworzony ranking zgodnie z 
punktacją IFSC.  

3.1.2. W przypadku uzyskania tego samego wyniku w rankingu przez większą liczbę 
zawodników decydować będzie punktacja zawodów w boulderingu. 

3.1.3. Trener kadry narodowej po konsultacji z właściwym zespołem szkoleniowym 
PZA, określi skład reprezentacji oraz plan szkolenia na podstawie w/w rankingu, 
możliwości finansowych Związku, oceny zdolności realizacji celów sportowych 
przez zawodnika.  
 

3.2. Kryteria kwalifikacji na Igrzyska Europejskie. 
 

3.2.1. Na zawody Igrzysk Europejskich zostaną powołani zawodnicy zgodnie z 
hierarchią uzyskiwanych wyników: 
 

 Prowadzenie (Lead) Boulder (Bouldering) 
1.  Ranking PŚ 2023 
2.  Ranking PE 2023 
3.  Ranking PEJ 2023 
4. Ranking zawodów krajowych w 

prowadzeniu 2023 
Ranking zawodów krajowych w 

boulderingu 2023 

 
3.2.2. Ranking zawodów krajowych będzie opierał się na punktacji IFSC. 
3.2.3. W przypadku uzyskania przez zawodników takiej samej punktacji rankingowej 

o nominacji zawodnika będzie decydował trener kadry narodowej po konsultacji 
z właściwym zespołem szkoleniowym PZA. 

3.2.4. W uzasadnionym szkoleniowo przypadku trener kadry narodowej po 
konsultacji z właściwym zespołem szkoleniowym PZA może powołać 
zawodnika spełniającego kryteria pkt. 3.1  

3.2.5. Ranking zawodów krajowych oraz powołania do reprezentacji zostaną 
opublikowane najpóźniej na tydzień przed zamknięciem rejestracji przez PKOl. 

  



 
4. Przypisy końcowe. 

 
4.1. Limit krajowy uczestników jest ustalany na podstawie właściwych przepisów IFSC, 

IFSC Europe oraz możliwości finansowych PZA. 
4.2. Możliwe jest powołanie zawodników niespełniających norm czasowych/wynikowych 

na wniosek trenera kadry narodowej lub trenera/zawodnika przy pozytywnej opinii 
właściwego zespołu szkoleniowego PZA, w szczególności w celu zwiększenia 
narodowych i indywidualnych rankingów punktowych, zwiększenia potencjału 
rozwojowego zawodnika, realizacji zasad kwalifikacji na IO Paryż 2024.  

4.3. W przypadku niewypełnienia możliwego limitu uczestników określonego przez 
federacje międzynarodowe ze względu na ograniczenia finansowe PZA, możliwy jest 
start zawodników na koszt własny, przy zgodzie i po uzgodnieniu warunków z Biurem 
PZA. 

4.4. Ustala się następującą kolejność wypełnienia limitu uczestników: 
4.4.1. zawodnicy spełniający normy kwalifikacyjne, 
4.4.2. zawodnicy powołani na podstawie pkt. 4.2, 
4.4.3. zawodnicy młodzieżowej kadry narodowej – spełniający określone odrębnie 

kryteria, 
4.4.4. pozostali zawodnicy kadry narodowej, 
4.4.5. zawodnicy spoza kadry narodowej. 

4.5. Przypis 4.2 nie dotyczy zawodników o statusie „pre-qualified” (tzw. „dzika karta”) 
wynikającym z odpowiednich przepisów IFSC/IFSC Europe. 

4.6. Terminy i miejsca zawodów kalendarza PZA i IFSC mogą ulec zmianie. W takim 
przypadku PZA dołoży wszelkich starań, aby warunki kwalifikacyjne były możliwie 
jak najbliższe powyższym zapisom, trzymając się zasady fair play. 

4.7. Prawo interpretacji niniejszych przepisów należy do Zarządu PZA. 
  


