
 

2. Mistrzostwa Świata  

w Biegach Górskich i Terenowych 

Innsbruck-Stubai /AUT/ 06-10.06.2023 
ZASADY KWALIFIKACJI PZLA 

 

1) Zasady kwalifikacji 

Zawodnik może się zakwalifikować na podstawie norm kwalifikacyjnych określonych w niniejszym 

dokumencie. W przypadku jeżeli na podstawie norm wynikowych nie uda się powołać pełnego 

składu reprezentacji na dany dystans, Polski Związek Lekkiej Atletyki zastrzega sobie prawo do 

powołania na określony dystans zawodnika na podstawie głównego rankingu ITRA. 

2) Biegi kwalifikacyjne:  

✓ Long Trail 85 km – biegi o punktacji 3 lub 4 wpisane do kalendarza ITRA na dystansie 60 – 120 

km i rozegrane w okresie 01.06.2022 – 23.04.2023 

✓ Short Trail 45 km – Wielka Prehyba 43,5 km – Pieniny Ultra-Trail® 21-23.04.2023 

✓ Mountain Classic (up & down) 13 km – Hardy Rolling 19,3 km – Pieniny Ultra-Trail®  

21-23.04.2023 

✓ Vertical Run 7km – Lubań Vertical 6,5 km Pieniny Ultra-Trail® 21-23.04.2023 

✓ Junior Mountain Classic (up & down) – Palenica Trail 5,7 km – Pieniny Ultra-Trail® 21-

23.04.2023 

 

KOBIETY 

Long Trail 85km 

✓ 3 najlepsze zawodniczki, które w dowolnym biegu o punktacji 3 lub 4 wpisanym do 

kalendarza ITRA na dystansie 60 – 120 km w okresie 01.06.2022 – 24.04.2023 uzyskały 

najwięcej punktów ITRA (minimum 750 punktów ITRA) 

✓ czwarta zawodniczka pod warunkiem uzyskania minimum 750 punktów ITRA w dowolnym 

biegu o punktacji 3 lub 4 wpisanym do kalendarza ITRA na dystansie 60 – 120 km w okresie 

01.06.2022 – 24.04.2023 

Short Trail 45 km 

✓ najlepsza zawodniczka biegu „Wielka Prehyba”; 

✓ zawodniczki z miejsc 2 – 4 biegu „Wielka Prehyba”, pod warunkiem że strata czasowa do 

zwycięzcy nie przekroczyła 5%; 

Mountain Classic (up & down) 13,7 km 

✓ najlepsza zawodniczka biegu „Hardy Rolling”; 

✓ zawodniczki z miejsc 2 – 4 biegu „Hardy Rolling”, pod warunkiem że strata czasowa do 

zwycięzcy nie przekroczyła 5%; 

Vertical 7 km 

✓ najlepsza zawodniczka biegu „Lubań Vertical”; 

✓ zawodniczki z miejsc 2 – 4 biegu „Lubań Vertical”, pod warunkiem że strata czasowa do 

zwycięzcy nie przekroczyła 3%; 

Junior Mountain Classic (up & down) 6,7 km 

✓ najlepsza zawodniczka biegu „Palenica Trail”; 

✓ zawodniczki z miejsc 2 – 4 biegu „Palenica Trail”, pod warunkiem że strata czasowa do 

zwycięzcy nie przekroczyła 5%; 

 

 

 

 

 

https://pzla.pl/imprezy/8022-2-mistrzostwa-wiata-w-biegach-gorskich-i-terenowych
https://pzla.pl/imprezy/8022-2-mistrzostwa-wiata-w-biegach-gorskich-i-terenowych


MĘŻCZYŹNI 

Long Trail 85km 

✓ 3 najlepszych zawodników, którzy w dowolnym biegu o punktacji 3 lub 4 wpisanym do 

kalendarza ITRA na dystansie 60 – 120 km w okresie 01.06.2022 – 24.04.2023 uzyskali 

najwięcej punktów ITRA (minimum 850 punktów ITRA) 

✓ czwarty zawodnik pod warunkiem uzyskania minimum 850 punktów ITRA w dowolnym biegu 

o punktacji 3 lub 4 wpisanym do kalendarza ITRA na dystansie 60 – 120 km w okresie 

01.06.2022 – 24.04.2023 

Short Trail 45 km 

✓ najlepszy zawodnik biegu „Wielka Prehyba”; 

✓ zawodnicy z miejsc 2 – 4 biegu „Wielka Prehyba”, pod warunkiem że strata czasowa do 

zwycięzcy nie przekroczyła 5%; 

Mountain Classic (up & down) 13,7 km 

✓ najlepszy zawodnik biegu „Hardy Rolling”; 

✓ zawodnicy z miejsc 2 – 4 biegu „Hardy Rolling”, pod warunkiem że strata czasowa do 

zwycięzcy nie przekroczyła 5%; 

Vertical 7 km 

✓ najlepszy zawodnik biegu „Lubań Vertical”; 

✓ zawodnicy z miejsc 2 – 4 biegu „Lubań Vertical”, pod warunkiem że strata czasowa do 

zwycięzcy nie przekroczyła 3%; 

Junior Mountain Classic (up & down) 6,7 km 

✓ najlepszy zawodnik biegu „Palenica Trail”. 

✓ zawodnicy z miejsc 2 – 4 biegu „Palenica Trail”, pod warunkiem że strata czasowa do 

zwycięzcy nie przekroczyła 5%; 

 

UWAGI 

✓ zawodnicy w momencie uzyskania kwalifikacji muszą posiadać ważną licencję zawodniczą 

wydaną przez PZLA; 

✓ wszystkie wyniki muszą zostać osiągnięte podczas zawodów organizowanych lub 

autoryzowanych przez ITRA i/lub PZLA, zgodnie z przepisami World Athletics, WMRA i PZLA i 

opublikowane w kalendarzu ITRA i PZLA. 

✓ wszyscy zawodnicy muszą respektować i stosować się do aktualnie obowiązujących 

przepisów i regulaminów PZLA, European Athletics oraz World Athletics, 

✓ Po zakończeniu okresu kwalifikacji Polski Związek Lekkiej Atletyki potwierdza liczbę 

zawodników, którzy osiągnęli normy kwalifikacyjne oraz liczbę zawodników 

zakwalifikowanych na podstawie ich pozycji w rankingu ITRA. Lista zakwalifikowanych 

zawodników zostanie opublikowana na stronie www.pzla.pl w dniu 24 kwietnia 2023. Po 

opublikowaniu zawodników w dniu 24 kwietnia 2023 zawodnicy muszą poinformować PZLA 

o zamiarze rezygnacji ze startu w mistrzostwach świata w biegach górskich i trailowych do 

dnia 27 kwietnia 2023. Powiadomienie musi zostać wysłane na adres: 

artur.Tulowiecki@pzla.pl oraz do wiadomości Sekretarza Generalnego PZLA – 

hubert.Trochimowicz@pzla.pl, 

✓ Zasady finansowania wyjazdu zawodników na Mistrzostwa Świata będą uzależnione od 

decyzji budżetowych Ministerstwa Sportu i Turystyki i zostaną opublikowane w odrębnym 

dokumencie niezwłocznie po ich uzyskaniu. 

✓ Zawodnicy, którzy zrezygnują z uczestnictwa w mistrzostwach świata w biegach górskich  

i trailowych i nie zgłoszą tego faktu w terminie o którym mowa powyżej zostaną obciążeni 

kosztami poniesionymi przez PZLA z tytułu uczestnictwa w mistrzostwach świata. 

 

Ostateczną decyzję o powołaniu do reprezentacji  

na 2. Mistrzostwa Europy Świata w Biegach Górskich i Terenowych  

podejmuje Zarząd PZLA na wniosek Zespołu Szkoleniowego PZLA. 

 

Zatwierdzone przez Zarząd PZLA w dn. 23.01.2023 
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