
ZASADY KWALIFIKACJI DO REPREZENTACJI POLSKI 
NA ZAWODY MISTRZOWSKIE MIĘDZYNARODOWE (ME, MŚ, IO, PE,PŚ) 
REGULAMIN WYJAZDU CZŁONKA KADRY NARODOWEJ DYSCYPLINY 
PARA-POWERLIFTING NA ZAWODY ZAGRANICZNE 
Zawody docelowe w 2020 r:  
IP-Tokyo / Puchary Świata IPC Manchester- Dubaj / Zawody 
zagraniczne - Europa 

 
1. Głównym sprawdzianem kwalifikującym sportowca na imprezę 

międzynarodową jest start w zawodach wyznaczonych przez trenera kadry w 
okresie 2-4 tygodni poprzedzających start zawodnika w imprezie, do której chce 
się zakwalifikować.  

              W przypadku braku możliwości uczestnictwa zawodnika w wymaganych 
zawodach  w sytuacjach losowych potwierdzonych stosownym wyjaśnieniem 
pisemnym istnieje możliwość sprawdzenia stanu wytrenowania zawodnika w 
formie sprawdzianu kontrolnego w wyznaczonym przez trenera terminie i 
miejscu. 

2. Zawodami kwalifikacyjnymi  są: Mistrzostwa Polski, Puchar Polski, DMP, Srebrna 
Sztanga, Zawody Międzynarodowe. W przypadku braku możliwości organizacji 
zawodów dopuszcza się start kontrolny podczas zawodów ogólnopolskich w których 
sędziują sędziowie IPC (Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego) 
3. W przypadku braku zawodów bezpośrednio przed planowanym wyjazdem w 
wymaganym terminie brane będą wyniki z poprzedniego okresu szkolenia centralnego 
na przełomie ostatnich 3 miesięcy i analizowane w stosunku do poziomu wynikowego 
rankingu IPC Para Powerlifting (ranking Europejski, ranking Światowy, ranking Tokyo 
2020) 
4. Dopuszcza się formę dodatkową kwalifikacji zawodnika w postaci: 
sprawdzianu kontrolnego podczas akcji szkoleniowej w formie konsultacji lub 
zgrupowania kadry z warunkiem analizy technicznej zawodnika ze względu na 
rygorystyczny system sędziowania zawodów IPC Para Powerlifting 
5. Trener kadry (koordynator)  wskazuje akcje szkoleniowe podczas których jest 
możliwość dokonania kwalifikacji zainteresowanym kwalifikacjami zawodnikom. 
4. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w kwalifikacjach bez uzasadnionych 
przyczyn (tj kontuzja, stan zdrowia , sytuacje losowe) zawodnik nie będzie mógł 
uczestniczyć w zawodach zagranicznych m.inn ME, MŚ, PŚ, IP. 
5. W przypadku kwalifikacji na  IP ze sportowców rywalizujących w tej samej kategorii 
wagowej zwycięża ten, który wygra rywalizację w rankingu światowym IPC (tj 
najwyższe miejsca w rankingu w danej kat. wag.). 
6. Dopuszcza się udział dwóch zawodników w jednej kat. wag podczas zawodów rangi 
ME, MŚ, PE, PŚ. Ustalenia startu w danej kat.wag. podejmuje się z trenerem kadry 
(koordynatorem) bez możliwości zmiany w późniejszym okresie ze względu na system 
zgłoszeniowy IPC Para Powerlifting. 
7. Kryterium decydującym w głównej mierze w przypadku wyjazdu poza 
kontynent europejski  w tym m.inn. Mistrzostwa Świata jest: 
- zajęcie miejsc 1-3 w poprzednich Igrzyskach, ME, MŚ, 
- zajęcie miejsc 1-10 w rankingu światowym IPC 
- osiągnięcie wyniku kwalifikacyjnego udokumentowanego podczas 
wyznaczonych  



zawodów - przybliżonego do wyniku pozycji miejsc 1-10 rankingu Światowego IPC 
Para Powerlifting w danej kat. wag 

- uczestnictwo w akcjach szkolenia centralnego wg harmonogramu szkolenia 
kadry narodowej 

- w przypadku grupy juniorów do lat 20 decydującym czynnikiem jest 
uzyskanie Minimum Qualification Standard wyznaczonego przez IPC Para 
Powerlifting na zawody rangi MŚ, PŚ, 
Kryterium decydującym do udziału w Pucharach Świata jest osiągnięcie 
wyniku zbliżonego do wyniku rankingu światowego IPC Para Powerlifting 
w danej kat.wag. 
 

7. W sytuacjach wyjątkowych trener kadry ma prawo wyznaczyć dodatkowe zawody lub 
sprawdzian podczas zgrupowania kadry, konsultacji celem uzyskania kwalifikacji na 
zawody międzynarodowe 
8. Zawodnik, który nie uczestniczył w procesie przygotowań na zasadach ustalonych z 
trenerem kadry nie zostanie dopuszczony do rywalizacji o miejsce w reprezentacji. 
9. Zawodnik nie uczestniczący w akcjach szkoleniowych szkolenia centralnego m.in. w 
konsultacjach i zgrupowaniach nie będzie mógł być brany pod uwagę w procesie 
kwalifikacji na zawody najwyższej rangi m.inn ME, MŚ.  
10. Regulamin ten dotyczy wszystkich zawodników powołanych do kadry narodowej 
dyscypliny Para Powerlifting. 
11. Każdy zawodnik kadry jest zobowiązany do poddania się kontroli antydopingowej 
przed wyjazdem na zawody rangi światowej w przypadku obecności kontroli na akcjach 
szkoleniowych. Nie poddanie się kontroli skutkować może wykluczeniem z 
reprezentacji do udziału w zawodach międzynarodowych. 
 


