Założenia dla Kadry Sportowej
Klubu Wysokogórskiego Warszawa
Założenia te opierają się na podstawowym podziale na zawodników i nie-zawodników.
Zawodnicy (kadra zawodnicza) są reprezentacją klubu w zawodach sportowych we wspinaniu i otrzymują w
związku z tym wsparcie finansowe w zależności od możliwości klubu oraz osiąganych wyników. Każda grupa
zawodnicza ma własnego opiekuna, ponieważ każda posiada własną specyfikę.
Nie-zawodnicy (kadra nie-zawodnicza, inaczej górska i skałkowa) są reprezentacją klubu, która trenuje i
uprawia sporty górskie dla wyników sportowych osiąganych poza zawodami. Tu również każda grupa ma
własnego opiekuna.
Sportowcy stanowią szerszą grupę i mają pełnić funkcję motywującą dla reszty klubowiczów. W założeniu
kadra sportowa ma wyłapywać zdolnych i wdrażać ich do treningu poprzez włączenie do większej grupy
oraz motywowanie poprzez rywalizację. Kadra sportowa nie powinna być czymś nieosiągalnym – staraliśmy
się tak dobrać kryteria, aby w każdej grupie znalazło się ok 10 osób, co pozwoliłoby na organizację
wspólnych wyjazdów i treningów. Wsparcie finansowe klubu jest tu mniejsze, przynajmniej w wymiarze na
osobę, ale ważny jest prestiż i dostęp do kilku przywilejów.
Poniżej opisano podstawowe zasady funkcjonowania kadry.

1. Kadra zawodnicza
Cel
Reprezentowanie KWW w oficjalnych zawodach krajowych i zagranicznych.
Podział kadry zawodniczej:
a. panel
b. bulder
c. ice/drytool
d. ski-alpinizm
Osoby odpowiedzialne z ramienia Komisji Sportowej KWW:
• Magda Nowak, Jerzy Rostafiński – grupa panelowa, bulderowa i ski-alpinizm
• Olga Kosek, Piotr Juszkiewicz – grupa ice/drytool
Kwalifikacji zgłoszeń do Kadry dokonuje Zarząd KWW na podstawie uzyskanych wyników w
zawodach lub osiągnięć sportowych. W wyjątkowych przypadkach Zarząd rezerwuje sobie
prawo do zastosowania odmiennych kryteriów na podstawie oceny potencjału zawodnika.
Zobowiązania zawodnika:
1. Występowanie w barwach klubu przez rok kalendarzowy wg uzgodnionego
harmonogramu,
2. Reprezentowanie wyłącznie KWW,

3. Informowanie zarządu o osiągnięciach,
4. Promowanie przynależności klubowej w mediach.
Zobowiązania klubu:
1. Opłacenie ubezpieczenia NW,
2. Zwrot części bądź całości opłat za badania sportowo-lekarskie,
3. Zwrot części kosztów uczestnictwa w zawodach w ramach przydzielonego budżetu,
4. Premie za medalowe wyniki w zawodach,
5. Darmowe wejścia na ściany partnerskie,
6. Dostęp do specjalnych zniżek we współpracujących firmach,
7. Możliwość uzyskiwania pomocy sprzętowej w ramach współpracy ze sponsorami,
8. Dla wybijających się zawodników – możliwość uzyskania stypendium sportowego.
Minimalne kryteria wstępne uprawniające do ubiegania się o wejście do kadry
(Wyniki z poprzedniego lub bieżącego sezonu)

a. Panel (jeden z punktów)
• Osiągnięcia zawodnicze
⋅

⋅
⋅
⋅
⋅

Pierwsze 10 miejsc na zawodach ogólnopolskich:
o Zawody PZA
o Zawody komercyjne powyżej 150 zawodników
Trzy krotne osiągnięcie 1/15 stawki w zawodach ogólnopolskich poniżej 150 zawodników
Młodzież (16-18 lat) pierwsze 10 miejsc w zawodach komercyjnych powyżej 100 zawodników
Do 15. roku życia w każdych zawodach
Półfinał w zawodach organizowanych przez UIAA i/lub IFSC

• Przejścia (drogi skalne) o trudnościach:
⋅
⋅
⋅
⋅

Panowie: VI.6, 8b RP i VI.4+, 7c OS
Panie: VI.5+, 8a RP i VI.4, 7b OS
Młodzież: VI.4+ (7c) RP, VI.3+ (7a+) OS
Dzieci: VI.4 RP (7b), VI.3 (7a) OS

b. Bulder (jeden z punktów)
• Pierwsze 10 miejsc na zawodach ogólnopolskich:
• Zawody PZA
• Zawody komercyjne powyżej 150 zawodników
• Trzy krotne osiągnięcie 1/15 stawki w zawodach ogólnopolskich poniżej 150
zawodników
• Młodzież (16-18 lat) pierwsze 10 miejsc w zawodach komercyjnych powyżej 100
zawodników
• Do 15. roku życia w każdych zawodach
• Półfinał w zawodach organizowanych przez UIAA i/lub IFSC
• Przejścia (buldery) o trudnościach:
⋅
⋅
⋅
⋅

Panowie: 7C+
Panie: 7B+
Młodzież 7B
Dzieci 7A

c. Ice/Drytool (jeden z punktów)
• 2 miejsca w 1 piątce zawodów ogólnopolskich
• półfinał zawodów międzynarodowych
• Przejścia DT 2 drogi z różnych rejonów, o trudnościach:
⋅
⋅

Panowie: M9 / D9 RP, M8 / D8 FL
Panie: M8 / D8 RP lub M7 / D7 FL

d. ski-alpinizm
• 3 miejsca w 1 piątce zawodników w zawodach ogólnopolskich, lub półfinał zawodów
międzynarodowych.
Po spełnieniu powyższych kryteriów minimalnych ostateczną decyzję o przyjęciu do kadry
podejmuje Zarząd KWW.

2. Kadra nie-zawodnicza (górska i skałkowa)
Cel
Podnoszenie poziomu sportowego w klubie, rozwijanie, motywowanie i wspieranie
najlepszych.
Podział kadry nie-zawodniczej:
• Wspinaczka górska
• Wspinaczka skałkowa
Osoby odpowiedzialne z ramienia Komisji Sportowej KWW:
• Alicja Paszczak, Marcin Chmieliński
Kwalifikacji dokonuje Zarząd KWW na podstawie wykazu przejść kandydata i jego osiągnięć
sportowych. W wyjątkowych przypadkach Zarząd rezerwuje sobie prawo do zastosowania
odmiennych kryteriów na podstawie oceny potencjału kandydata.
Zobowiązania członka kadry nie-zawodniczej (górskiej i skałkowej):
1. Reprezentowanie wyłącznie KWW
2. Udział w obozach i zgrupowaniach
3. Informowanie zarządu o osiągnięciach
4. Promowanie przynależności klubowej w mediach
Zobowiązania klubu:
1. Zwrot opłat za badania sportowo-lekarskie
2. Organizacja i dofinansowanie zgrupowań kadry
3. Możliwość uzyskania dofinansowań za osiągnięcia sportowe
4. Dostęp do specjalnych zniżek we współpracujących firmach
5. Możliwość uzyskiwania pomocy sprzętowej w ramach współpracy ze sponsorami
6. Dla wybijających się – możliwość uzyskania stypendium sportowego

Minimalne kryteria wstępne uprawniające do ubiegania się o wejście do kadry nie-zawodniczej
a. GÓRY (warunki do spełnienia łącznie w ostatnich 3 latach)
Brane pod uwagę są tylko drogi, na których składający wykaz był równorzędnym partnerem i prowadził
przynajmniej połowę trudności.
Panowie:
1. 3 drogi tatrzańskie zimowe o długości pow. 250m i trudnościach od M6 lub V+/A0 (lub od A2)
2. 3 drogi tatrzańskie zimowe o długości powyżej 400m i trudnościach od M5, V, A1
3. 1 droga tatrzańska zimowa powyżej 600m i trudnościach od IV
4. 3 drogi letnie o trudnościach od VII- i asekuracji tradycyjnej
5. 1 droga alpejska o długości powyżej 700m i trudnościach TD
Panie:
1. 3 drogi tatrzańskie zimowe o długości pow. 200m i trudnościach od M5 lub V (lub od A1)
2. 3 drogi tatrzańskie zimowe o długości powyżej 400m i trudnościach od M4, IV, A1
3. 3 drogi letnie o trudnościach od VI i asekuracji tradycyjnej
4. 1 droga alpejska o długości powyżej 500m i trudnościach TD

b. SKAŁKI (w ostatnich 2 latach)
Panowie:
1. 3 drogi VI.5+ (8a) RP, VI.4+ (7c) OS
2. LUB 3 drogi VI.4+ RP trad
Panie:
1. 3 drogi VI.5 (7c+) RP, VI.4 (7b) OS
2. LUB 3 drogi VI.3 trad
Młodzież (16-18):
1. 3 drogi VI.4+(7b+) RP, VI.3+ (7a+) OS
2. LUB 3 drogi VI.2+ trad
Dzieci (poniżej 16)
1. 3 drogi VI.4 (7b) RP lub VI.3 (7a) OS

Po spełnieniu powyższych kryteriów minimalnych ostateczną decyzję o przyjęciu do kadry
podejmuje Zarząd KWW.

