Regulamin powoływania kadry
narodowej PZA
1. SKŁAD KADRY NARODOWEJ PZA WE WSPINACZCE SPORTOWEJ
1.1. Skład kadry narodowej we wspinaczce sportowej zatwierdza Zarząd PZA na wniosek Komisji
Wspinaczki Sportowej (KWS).
1.2 KATEGORIE WIEKOWE
1.2.1 Ustala się podział kadry narodowej we wspinaczce sportowej na cztery kategorie wiekowe:
a) seniorów,
b) młodzieżowców,
c) juniorów,
d) juniorów młodszych.
1.2.2 Przedziały wiekowe, o których mowa w pkt. 1.2.1 określają odpowiednie przepisy IFSC
i PZA.
1.2.3 W przypadku, gdy zawodnik zmienia kategorię wiekową na jego miejsce w uzasadnionym
przypadku może być powołany następny w kolejności zawodnik. Decyzję podejmuje KWS.
1.3 TERMIN POWOŁANIA KADRY
1.3.1 Kadrę narodową powołuje się dwa razy do roku:
a) I — do 31-go grudnia każdego roku,
b) II — do 30-go czerwca każdego roku.
1.3.2 W uzasadnionych przypadkach Zarząd PZA może poszerzyć skład kadry narodowej w innym
terminie na wniosek zawodnika i po akceptacji KWS. Decyzja o rozszerzeniu kadry podlega
ogłoszeniu w komunikacie PZA z podaniem imienia, nazwiska, przynależności klubowej
i uzasadnienia decyzji.
1.3.3 Wykaz imienny zawodniczek i zawodników powołanych do kadry narodowej ogłaszany jest
w komunikacie PZA.
1.4 PODSTAWA KWALIFIKACJI DO KADRY
1.4.1 Podstawą do zakwalifikowania zawodników do kadry narodowej są:
a) miejsca od 1 do 2 w odpowiednim rankingu PZA lub,
b) miejsca od 1 do 8 w rankingu IFSC PŚ lub,
c) miejsca od 1 do 6 w rankingu PE lub,
d) miejsca od 1 do 10 w MŚ lub,
e) miejsca od 1 do 8 w ME lub,
f) miejsca od 1 do 6 w zawodach z cyklu PŚ lub,
g) miejsca od 1 do 4 w zawodach z cyklu PE lub,
h) miejsca od 1 do 3 w MP.
1.4.2 W uzasadnionych przypadkach Zarząd PZA może poszerzyć skład kadry narodowej
na wniosek zawodnika. Decyzja o rozszerzeniu kadry podlega ogłoszeniu w komunikacie PZA
z podaniem imienia, nazwiska, przynależności klubowej i uzasadnienia decyzji.
1.4.3 W uzasadnionych przypadkach Zarząd PZA na wniosek KWS może zawiesić lub odwołać
zawodnika ze składu kadry narodowej.

2. REGULAMIN POWOŁYWANIA REPREZENTACJI POLSKI PZA WE WSPINACZCE
SPORTOWEJ
2.1. REPREZENTACJA POLSKI
2.1.1. Ustala się zasady powoływania reprezentacji Polski na zawody następującej rangi:
a) Mistrzostwa Świata i Europy,
b) Mistrzostwa Świata i Europy młodzieżowców, juniorów i juniorów młodszych,
c) Puchary Świata i Europy,
d) Puchary Europy młodzieżowców, juniorów i juniorów młodszych.
2.1.2. W skład reprezentacji mogą wejść:
a) zawodnicy,
b) team manager,
c) dwóch trenerów,
d) dwie osoby z personelu medycznego lub paramedycznego.
2.1.3. Team manager reprezentuje skład reprezentacji Polski przed osobami oficjalnymi IFSC
i organizatorami danych zawodów.
2.2. SKŁAD REPREZENTACJI
2.2.1. Skład reprezentacji na dane zawody z kalendarza IFSC ustala Komisja Wspinaczki Sportowej
Polskiego Związku Alpinizmu na podstawie wyników uzyskanych przez poszczególnych
zawodników zgodnie z obowiązującymi przepisami IFSC dotyczącymi liczby członków
reprezentacji narodowych na imprezy danej rangi.
2.2.2. Proponowany skład reprezentacji na imprezy mistrzowskie przedstawiany jest
do zaakceptowania Ministerstwa Sportu i Turystyki.
2.2.3. Decyzja MSiT z podaniem imiennego składu reprezentacji podlega ogłoszeniu
w komunikacie PZA.
2.2.4. W uzasadnionych przypadkach Zarząd PZA może poszerzyć skład reprezentacji narodowej.
2.3. SKŁAD SZTAFETY
2.3.1. Skład osobowy na dane zawody z kalendarza IFSC w konkurencjach zespołowych (sztafeta)
ustala Komisja Wspinaczki Sportowej Polskiego Związku Alpinizmu zgodnie z obowiązującymi
przepisami IFSC dotyczącymi konkurencji zespołowych.
2.4. DOFINANSOWANIA
2.4.1. Dofinansowanie na zawody międzynarodowe mogą otrzymać zawodnicy będący członkami
kadry narodowej.
2.4.2. Wysokość dofinansowań ustala KWS przed wyjazdami zawodników zakwalifikowanych
do reprezentacji na dane zawody międzynarodowe.

