
Zasady kwalifikacji do imprez mistrzowskich  

w sportach nieolimpijskich w 2020 roku 
 

 

* * * 
 

BIEGI GÓRSKIE 

 

✓ Puchar Świata U18 w Biegach Górskich, Ambleside, GBR, 17.10.2020 

 

Kwalifikują się po 3 najlepsze osoby z Mistrzostw Polski w Biegu  

Alpejskim (Międzygórze,1.08.2020). 

 

Limity:   

 

1) Strata czasowa do zwycięzców kategorii U18 nie więcej niż 10%, 

2) Zawodnik musi mieć czas minimum 10% lepszy od najlepszej zawodniczki kategorii U18, 

3) Zawodniczka nie może mieć czasu gorszego niż 30% od najlepszego zawodnika 

kategorii U18. 

 

✓ Mistrzostwa Świata w Klasycznym Biegu Górskim, Lanzarote, ESP, 13.11.2020 

 

Kategoria U20 

 

Kwalifikują się po 3 najlepsze osoby ze wspólnego biegu kategorii U20 i U18 podczas Mistrzostw 

Polski w Biegu Alpejskim, (Międzygórze, 1.08.2020). 

 

Limity: 

 

1) Strata czasowa do zwycięzcy wspólnego biegu kategorii U18 i U20 nie więcej niż 10%, 

2) Zawodnik musi mieć czas minimum 10% lepszy od najlepszej zawodniczki  wspólnego 

biegu kategorii U20 i U18, 

3) Zawodniczka nie może mieć czasu gorszego o niż 30% od najlepszego zawodnika 

wspólnego biegu kategorii U20 i U18. 

 

Seniorki i seniorzy  

 

Najlepsza trójka zawodników wyłoniona podczas Mistrzostw Polski w Biegu  

Alpejskim, (Międzygórze, 1.08.2020). 

 

Limit: 

 

1) Strata czasowa do zwycięzców kategorii nie więcej niż 10%. 

 

✓ Mistrzostwa Świata w Biegu Górskim na Długim Dystansie, Lanzarote, ESP, 14.11.2020 

 

Przewidywane są 2 warianty kwalifikacji: 

 

1) Do 30.06.2020 zostanie wskazana impreza, podczas której odbędą się kwalifikacje. 

Impreza kwalifikacyjna nie może odbyć się później niż 13.09.2020. Kwalifikują się  

2 najlepsze kobiety i 2 najlepszych mężczyzn, przy czym strata czasowa do zwycięzców 

kategorii kobiet i mężczyzn nie może być większa niż 10%. Trzeci zawodnik i trzecia 

zawodniczka zostaną zakwalifikowane do reprezentacji na wniosek trenera 

koordynatora, po zatwierdzeniu przez zespół szkoleniowy PZLA. 

 

2) Jeżeli do 30.06.2020 nie będzie możliwości wskazania miejsca przeprowadzenia 

kwalifikacji to skład zostanie ustalony na podstawie ubiegłorocznych wyników.  



* * * 
 

BIEGI ULTRA 

 

✓ Mistrzostwa Europy w Biegu 24-godzonym, San Giovanni Lupatoto, ITA, 19-20.09.2020 

 

Kobiety: 

 

Kwalifikuje się 6 najlepszych zawodniczek, które uzyskały wg. następującej kolejności: 

 

1. Wynik 220,000 km w 2019 lub 2020 roku. 

2. Wynik 220,000 km w 2018 roku 

3. Wynik 200,000-219,99 km w 2019 lub 2020 roku. 

 

Mężczyźni: 

 

Kwalifikuje się 6 najlepszych zawodników, którzy uzyskali wg. następującej kolejności: 

 

1. Wynik 240,000 km w 2019 lub 2020 roku. 

2. Wynik 240,000 km w 2018 roku 

3. Wynik 220,000-239,999 km w 2019 lub 2020 roku. 

 

Termin uzyskania wskaźnika – 28.06.2020 

 

✓ Mistrzostwa Świata Biegu na 50 km, Aqaba, JOR, 27.11.2020 

 

Kobiety: 

 

Kwalifikują się 3 najlepsze zawodniczki, które uzyskały wynik 3:40:00 w terminie od 1.01.2019 do 

30.08.2020. 

 

Mężczyźni: 

 

Kwalifikuje się 3 najlepszych zawodników, którzy uzyskali wynik 3:10:00 w terminie od 1.01.2020 

do 30.08.2020. 

 

 

 

 

Ze względu na możliwość przedłużania kwarantanny w/w kryteria 

kwalifikacji mogą ulec zmianie. 

 

 

Ostateczną decyzję o powołaniu do reprezentacji podejmuje 

Zarząd PZLA na wniosek Zespołu Szkoleniowego PZLA. 


