
TOR SPRINT MĘZCZYZN -  trener Igor Krymski  

Kryteria kwalifikacji do torowych Mistrzostw Świata Seniorów 2021 

Elita Mężczyzn, krótki dystans: 

1. Sprint – minimum czasowe na 200m ze startu lotnego. 09.800 uzyskane najpóźniej do 30.06.2021r. 

(spełnione kryteria kwalifikacji do MŚ ustalone przez UCI). Na torze drewnianym 250m. 

2. Keirin – Mistrz polski 2020 

3. Sprint drużynowy – Pierwsza zmiana: czas na rundę poniżej 17,300 . Druga zmiana: czas na rundę 

poniżej  12,500. Trzecia zmiana: czas na rundę poniżej  13,000 uzyskane najpóźniej do dnia 30.06.2021r 

(spełnione kryteria kwalifikacji do MŚ ustalone przez UCI). 

4. Zawodnicy mogą również uzyskać kwalifikacje do reprezentacji narodowej na uzasadniony wniosek 

trenera kadry narodowej, po pozytywnym zaopiniowaniu przez komisję ds. kolarstwa torowego i 

zatwierdzeniu przez Dział Szkolenia oraz Zarząd PZKol.    

Kryteria kwalifikacji do torowych Mistrzostw Europy Seniorów, 2021 

Elita Mężczyzn, krótki dystans: 

1. Sprint - minimum czasowe na 200m/lot. 09,800  na torze drewnianym 250m. 

2. Keirin – Mistrz polski 2020 

3. Sprint drużynowy – Pierwsza zmiana: czas na rundę poniżej 17,500. Druga zmiana: czas na rundę 

poniżej 12,700. Trzecia zmiana: czas na rundę poniżej 13,100 

4. Zawodnicy mogą również uzyskać kwalifikacje do reprezentacji narodowej na uzasadniony wniosek 

trenera kadry narodowej, po pozytywnym zaopiniowaniu przez komisję ds. kolarstwa torowego i 

zatwierdzeniu przez Dział Szkolenia oraz Zarząd PZKol. 

 

TOR SPRINT KOBIET – trener Meszka Daniel  

Mistrzostwa Świata Elity  09-18.10.2021 – Ashgabat/Turkmenistan 

Elita kobiet, konkurencje sprinterskie: 

1. Sprint – minimum czasowe na 200m/lot. 11.100 uzyskane najpóźniej do 15.09.2021 r. (spełnione 

kryteria kwalifikacji do MŚ ustalone przez UCI) na torze drewnianym 250m. 

2. Keirin –  minimum czasowe na 200m/lot. – 11.100 uzyskane najpóźniej do dnia 15.09.2021 r.  

(spełnione kryteria kwalifikacji do MŚ ustalone przez UCI). 

3. Sprint drużynowy – Pierwsza zmiana czas na rundę poniżej 19,20. Druga zmiana czas na rundę 

poniżej 14,20. Trzecia zmiana poniżej 14,5 uzyskane najpóźniej do dnia 15.09.2021 r. (spełnione 

kryteria kwalifikacji do MŚ ustalone przez UCI). 

4. Zawodniczki mogą również uzyskać kwalifikacje do reprezentacji narodowej na uzasadniony wniosek 

trenera kadry narodowej, po pozytywnym zaopiniowaniu przez komisję ds. kolarstwa torowego i 

zatwierdzeniu przez Dział Szkolenia oraz Zarząd PZKol.    



Mistrzostwa Europy Elity 19-28.06.2021 – Mińsk/Białoruś 

Elita kobiet, konkurencje sprinterskie: 

1. Sprint - minimum czasowe na 200m/lot. 11.100  na torze drewnianym 250m. 

2. Keirin – minimum czasowe na  200m/lot. – 11.100. na torze drewnianym 250m. 

3. Sprint drużynowy – Pierwsza zmiana czas na rundę poniżej 19,20. Druga zmiana czas na rundę 

poniżej 14,20 . Trzecia zmiana poniżej 14,5. 

4. Zawodniczki mogą również uzyskać kwalifikacje do reprezentacji narodowej na uzasadniony wniosek 

trenera kadry narodowej, po pozytywnym zaopiniowaniu przez komisję ds. kolarstwa torowego i 

zatwierdzeniu przez Dział Szkolenia oraz Zarząd PZKol. 

 

KOLARSTWO GÓRSKIE – trener Osicki Kornel  

Mistrzostwa Świata MTB Val di Sole 2021 

Zawodnicy którzy uzyskają miejsce 1-10 na PŚ XCO w sezonie 2021.  

08-09.05.2021 UCI World Cup #1 Albstadt / Niemcy  

15-16.05.2021 UCI World Cup #2 NMNM/ Czechy 

12-13.06.2021 UCI World Cup #3 Leogang / Austria 

Mistrz Polski XCO 2021 w danej kategorii wiekowej  

Dla powołaniu pozostałych zawodników zadecydują  wyścigi 3 wyścigi kwalifikacyjne, z czego dwa 

najlepsze wyniki będą brane pod uwagę. Kwalifikacje uzyska zawodnik z najniższą sumą miejsc z dwóch 

z pośród  trzech wyścigów.  przypadku równej sumy miejsc o zdobyciu kwalifikacji zadecyduje wyższa 

pozycja w rankingu UCI opublikowanego 15.06.2021. 

08-09.05.2021 UCI World Cup #1 Albstadt / Niemcy  

15-16.05.2021 UCI World Cup #2 NMNM/ Czechy 

12-13.06.2021 UCI World Cup #3 Leogang / Austria 

Mistrzostwa Europy MTB  Novi Sad 2021 

Zawodnicy którzy uzyskają miejsce 1-10 na PŚ XCO w sezonie 2021.  

08-09.05.2021 UCI World Cup #1 Albstadt / Niemcy  

15-16.05.2021 UCI World Cup #2 NMNM/ Czechy 

12-13.06.2021 UCI World Cup #3 Leogang / Austria 

Mistrz Polski XCO 2021 w danej kategorii wiekowej  

Dla powołaniu pozostałych zawodników zadecydują  wyścigi 3 wyścigi kwalifikacyjne, z czego dwa 

najlepsze wyniki będą brane pod uwagę. Kwalifikacje uzyska zawodnik z najniższą sumą miejsc z dwóch 



z pośród  trzech wyścigów.  przypadku równej sumy miejsc o zdobyciu kwalifikacji zadecyduje wyższa 

pozycja w rankingu UCI opublikowanego 15.06.2021. 

08-09.05.2021 UCI World Cup #1 Albstadt / Niemcy  

15-16.05.2021 UCI World Cup #2 NMNM/ Czechy 

12-13.06.2021 UCI World Cup #3 Leogang / Austria 

 

KOLARSTWO SZOSOWE KOBIETY – trener Mariusz Mariusz  

Kryteria kwalifikacji do Reprezentacji na  Mistrzostwa  Europy 2021 

Termin: 8-12.08.2021r.  (Włochy)  

Kobiety 

Elita Kobiet: 

6 zawodniczek – start wspólny  

2 zawodniczki – jazda indywidualna na czas 

1. Mistrzyni Polski w jeździe indywidualnej na czas 2021 

2. Trzy najwyżej sklasyfikowane zawodniczki w rankingu UCI na dzień 15.08.2021  

3. Pozostałe zawodniczki na uzasadniony wniosek trenera kadry narodowej po pozytywnym 

zaopiniowaniu przez komisję ds. kolarstwa szosowego kobiet oraz Dział Szkolenia PZKol i zatwierdzeniu 

przez Zarząd PZKol. 

Kryteria kwalifikacji do Reprezentacji na  Mistrzostwa  Świata 2021 

Termin:19-26.09.2021r. (Belgia) 

Elita Kobiet: 

6 zawodniczek – start wspólny  

2 zawodniczki – jazda indywidualna na czas  

1. Mistrzyni Polski kat. elita w jeździe indywidualnej na czas 2021 

2. Trzy najwyżej sklasyfikowane zawodniczki w szosowym UCI Rankingu na dzień 10.09.2021  

3. Pozostałe zawodniczki na uzasadniony wniosek trenera kadry narodowej, po pozytywnym 

zaopiniowaniu przez komisję ds. kolarstwa szosowego kobiet oraz Dział Szkolenia PZKol i zatwierdzeniu 

przez Zarząd PZKol. 

 

KOLARSTWO SZOSOWE MĘŻCZYŹNI – trener Wadecki Piotr  

Kryteria kwalifikacji do Reprezentacji na  Mistrzostwa  Europy 2021 

Termin: 8-12.08.2021r.  (Włochy)  



Mężczyźni 

1. Mistrz Polski w jeździe indywidualnej na czas 2021 

2. Dwóch najwyżej sklasyfikowanych zawodników w rankingu UCI na dzień 15.08.2021  

3. Pozostali zawodnicy na uzasadniony wniosek trenera kadry narodowej po pozytywnym 

zaopiniowaniu przez komisję ds. kolarstwa szosowego kobiet oraz Dział Szkolenia PZKol i zatwierdzeniu 

przez Zarząd PZKol. 

Kryteria kwalifikacji do Reprezentacji na  Mistrzostwa  Świata 2021 

Termin: 19-26.09.2021r. (Belgia) 

Mężczyźni 

1. Mistrz Polski kat. elita w jeździe indywidualnej na czas 2021 

2. Dwóch najwyżej sklasyfikowanych zawodników szosowym UCI Rankingu na dzień 10.09.2021  

3. Pozostali zawodnicy na uzasadniony wniosek trenera kadry narodowej, po pozytywnym 

zaopiniowaniu przez komisję ds. kolarstwa szosowego kobiet oraz Dział Szkolenia PZKol i zatwierdzeniu 

przez Zarząd PZKol. 

 

TOR ŚREDNI DYSTANS MĘZCZYZN – trener Andrzej Tołomanow  

Mistrzostwa Europy 23-27.06.2021 Mińsk/Białoruś  

1. Osiągniecie jak najlepszego wyniku na tle czołówki światowej w minimum jednej z  edycji Pucharu 

Narodów w kolarstwie torowym w poszczególnych konkurencjach. 

2. Udział w konsultacjach i zgrupowaniach kadry narodowej. 

3. Ścisła współpraca ze sztabem szkoleniowym PZKol i udział w startach kontrolnych wyznaczonych 

przez ww. sztab. 

4. Udział w badaniach lekarskich i wydolnościowych zleconych przez PZKol. 

5. Zawodnicy mogą również uzyskać kwalifikacje do reprezentacji narodowej na uzasadniony wniosek 

trenera kadry narodowej, po pozytywnym zaopiniowaniu przez komisję ds. kolarstwa torowego i 

zatwierdzeniu przez Dział Szkolenia PZKol. 

Mistrzostwa Świata 13-17.10.2021 Aszchabad/Turkmenistan 

1. Do startu na Mistrzostwach Świata wyłonieni zostaną zawodnicy z najlepszymi osiągnięciami  

spośród biorących udział w zawodach Pucharu Narodów, Mistrzostwach Europy, Młodzieżowych 

Mistrzostwach Europy. 

2. Zawodnicy, którzy uzyskali miejsca 1-8 podczas Igrzysk Olimpijskich. 

3. Udział w konsultacjach i zgrupowaniach kadry narodowej. 

4. Ścisła współpraca ze sztabem szkoleniowym PZKol i udział w startach kontrolnych wyznaczonych 

przez ww. sztab 



5. Wyniki badań wydolnościowych i startów kontrolnych z pomiarem czasu (w konkurencjach 

indywidualnych i drużynowych) wykonanych w okresie przedstartowym. 

6. Zawodnicy mogą również uzyskać kwalifikacje do reprezentacji narodowej na uzasadniony wniosek 

trenera kadry narodowej, po pozytywnym zaopiniowaniu przez komisję ds. kolarstwa torowego i 

zatwierdzeniu przez Dział Szkolenia PZKol. 

 

 


