
Kryteria kwalifikacji do Reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy 

Grupa Młodzieżowa U-23 Mężczyzn Szosa: 

1. Mistrz Polski - ze startu wspólnego 2022r. 

2. Mistrz Polski - jazda indywidualna na czas 2022r. 

3. Miejsca 1-3 w jednym z wyścigów z serii Puchar Narodów 2022r. 

4. Pozostali zawodnicy na uzasadniony wniosek Trenera Kadry Narodowej, po 

pozytywnym zaopiniowaniu przez komisję ds. kolarstwa szosowego mężczyzn oraz 

Dział Szkolenia PZKol i zatwierdzeniu przez Zarząd PZKol. 

 

 

Kryteria kwalifikacji do Reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata 

Grupa Młodzieżowa U-23 Mężczyzn Szosa: 

1. Miejsca 1-8 na Mistrzostwach Europy 2022r. 

2. Miejsca 1-3 w jednym z wyścigów z serii Pucharu Narodów2022r. 

3. Pozostali zawodnicy na uzasadniony wniosek Trenera Kadry Narodowej, po 

pozytywnym zaopiniowaniu przez komisję ds. kolarstwa szosowego mężczyzn oraz 

Dział Szkolenia PZKol i zatwierdzeniu przez Zarząd PZKol. 

 

 

Kryteria kwalifikacji do Szosowych Mistrzostw Europy - U23 kobiety 

 

1. Udział w Mistrzostwach Polski 2022  

2. Mistrzyni Polski w jeździe indywidualnej na czas 2022 - wyścig indywidualny na czas  

3. Mistrzyni Polski w wyścigu ze startu wspólnego 2022 - wyścig ze startu wspólnego  

4. Trzy najwyżej sklasyfikowane zawodniczki U23 w rankingu UCI na dzień 15.06.2021.  

5. 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 Szosowych Mistrzostw Europy - juniorka 

 

1. Udział w Mistrzostwach Polski 2022  

2. Mistrzyni Polski w jeździe indywidualnej na czas 2022 - wyścig indywidualny na czas  

3. Mistrzyni Polski w wyścigu ze startu wspólnego 2022 - wyścig ze startu wspólnego  

4. Najwyżej sklasyfikowana zawodniczka w rankingu PZKOL/ Puchar Polski na dzień  

25.06.2021.  

5. 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 Szosowych Mistrzostw Świata - juniorka 

 

1. Udział w Mistrzostwach Polski 2022  

2. Górska Szosowa Mistrzyni Polski z 2022 r.  

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 Mistrzostw Europy Kobiety U-23, konkurencje sprinterskie: 

1. Sprint – minimum czasowe na 200m/lot. 11.300 uzyskane najpóźniej do 01.07.2022 r.  

2. Keirin – Keirin – minimum czasowe na 200 m poniżej 11.30 s uzyskane do dnia 1.07.2022r. 

podczas zawodów wpisanych do kalendarza PZKol lub UCI. Jeżeli minimum uzyska więcej niż 

dwóch zawodników, kwalifikację do startu otrzymają zawodnicy na wniosek trenera kadry 

nominowani spośród tych którzy wypełnili minimum, po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

komisję ds. kolarstwa torowego i zatwierdzeniu przez Dział Szkolenia oraz Zarząd PZKol. 

3. Sprint drużynowy – uzasadniony wniosek trenera kadry narodowej, po pozytywnym 

zaopiniowaniu przez komisję ds. kolarstwa torowego i zatwierdzeniu przez Dział Szkolenia 

oraz Zarząd PZKol.  



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. 

 

Kryteria kwalifikacji do Mistrzostw Europy i Świata MTB XCO 2022 

 

Przedstawiam kryteria kwalifikacji do Mistrzostw Europy MTB XCO Anadia Portugalia 30.06-

03.07.2022 oraz Mistrzostw Świata MTB XCO Les Gets Francja 24-28.08.2022 dla 

zawodników kategorii U23 kobiet i mężczyzn oraz junior kobiet i mężczyzn. 

W kwalifikacjach wyłoniona zostanie reprezentacja na Mistrzostwa Europy oraz Mistrzostwa 

Świata składająca się z:  

2 zawodniczek w kategorii U23,  

2 zawodniczek w kategorii juniorka  

2 zawodników w kategorii U23   

2 zawodników w kategorii junior. 

Mistrzostwa Europy:  

Kwalifikację uzyskają zawodniczki i zawodnicy z najniższą sumą zajętych miejsc (wśród 

polskich zawodników) w wyścigach kwalifikacyjnych 

• Puchar Polski Jelenia Góra MTB XCO UCI HC 4.06.2022 

• Puchar Polski Wałbrzych MTB XCO UCI C2 19.06.2022 

W przypadku takiej samej sumy zajętych miejsc wśród dwóch lub więcej zawodników 

decydować będzie wyższa lokata w Pucharze Polski w Wałbrzychu. 

 

Mistrzostwa Świata:  

Mistrzostwa Polski MTB XCO Boguszów Gorce 24.07.2022 

Kwalifikację uzyskają: 

Mistrzyni Polski w kategorii U23  

Mistrzyni Polski w kategorii juniorka 

Mistrz Polski w kategorii U23 

Mistrz Polski w kategorii junior 

 



Ponadto kwalifikację uzyskają zawodniczki i zawodnicy z najniższą sumą zajętych miejsc 

(wśród polskich zawodników) w wyścigach kwalifikacyjnych. 

• Puchar Polski Jelenia Góra MTB XCO UCI HC 4.06.2022 

•         Puchar Polski Wałbrzych MTB XCO UCI C2 19.06.2022 

• Mistrzostwa Polski Boguszów Gorce MTB XCO 24.07.2022  

 

W przypadku takiej samej sumy zajętych miejsc wśród dwóch lub więcej zawodników 

decydować będzie wyższa lokata w Mistrzostwach Polski. 

 

* w uzasadnionym przypadku na wniosek trenera i po akceptacji działu szkolenia istnieje 

możliwość rozszerzenia składu reprezentacji o zawodniczkę/zawodnika z „dziką kartą” 

przyznaną w wypadkach losowych (choroba, kontuzja itp.). 

 

Kryteria kwalifikacji do torowych Mistrzostw Europy sprint mężczyzn U-23 

 

1. Sprint indywidualny – minimum czasowe na 200m ze startu lotnego 10.300 

uzyskany najpóźniej do 14.06.2022. Czas uzyskany na drewnianym torze 

250m. 

2. Keirin – Mistrz Polski 2022 

3. rundę poniżej 18,100. Druga zmiana : czas na rundę poniżej 13,300. Trzecia 

zmiana :  czas na rundę poniżej 13,500 uzyskane najpóźniej do 14.06.2022. 

4. Zawodnicy mogą również uzyskać kwalifikacje do reprezentacji narodowej na 

uzasadniony wniosek trenera kadry narodowej , po pozytywnym 

zaopiniowaniu przez komisje ds. kolarstwa torowego i zatwierdzeniu przez 

Dział Szkolenia oraz Zarząd PzKol. 

 

Kryteria kwalifikacji do Mistrzostw Europy i Świata BMX Racing 

 

• W BMX Racing kwalifikacją do ME i MŚ będzie wynik z MP pierwsza trójka MP 

 

KRYTERIA KWALIFIKACJI ZAWODNIKÓW BMX FREESTYLE DO ME I MŚ 

Mistrzostwa Europy – Monachium 11-13.08 (Niemcy) 

 



1. Mistrz Polski, lub podium mistrzostw Polski w roku poprzedzającym zawody, lub 

ostatnich odbytych (z uwagi na covid) 

2. Wyniki najważniejszych zawodów krajowych, oraz zagranicznych ubiegłorocznych, 

oraz tegorocznych z uwzględnieniem rangi zawodów 

3. Zawodnicy mogą również uzyskać kwalifikacje na uzasadniony wniosek trenera kadry 

narodowej, po pozytywnym zaopiniowaniu przez komisję ds. bmx i zatwierdzeniu przez Dział 

Szkolenia oraz Zarząd PZKol  

 

Mistrzostwa Świata na ten moment zostały odwołane, nie jest znana kolejna data. 

Obowiązują kryteria jak do ME. 

 

 

 

 

Kryteria kwalifikacji do Mistrzostw Europy i Świata tor średni dystans juniorów 

 

 

Mistrzostwa Europy Juniorów, Anadia/Portugalia 14-19.07.2022 

1. Omnium  

• Udział w konsultacjach i zgrupowaniach kadry narodowej 

• Miejsce 1-3 w Mistrzostwach Polski 

• Wyniki badań wydolnościowych i startów/treningów kontrolnych z elektronicznym 

pomiarem czasu lub wideo (w konkurencjach indywidualnych i drużynowych) wykonanych w 

okresie przedstartowym i startowym 

• Uzasadniony wniosek trenera kadry narodowej, po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

komisję ds. kolarstwa torowego i zatwierdzeniu przez Dział Szkolenia PZKol 

2. Wyścig drużynowy na dochodzenie 

• Udział w konsultacjach i zgrupowaniach kadry narodowej 

• Wyniki badań wydolnościowych i startów/treningów kontrolnych z elektronicznym 

pomiarem czasu lub wideo (w konkurencjach indywidualnych i drużynowych) wykonanych w 

okresie przedstartowym i startowym 

• 3000 m ind. ze startu zatrzymanego - minimum czasowe 3:22,0 uzyskane najpóźniej 

do dnia 31.05.2022 



o W przypadku uzyskania minimum przez więcej niż czterech zawodników, kwalifikację 

do startu otrzymają zawodnicy na wniosek trenera kadry wybrani spośród tych którzy 

wypełnili minimum, po pozytywnym zaopiniowaniu przez komisję ds. kolarstwa torowego i 

zatwierdzeniu przez Dział Szkolenia oraz Zarząd PZKol.  

o Jeżeli minimum uzyska mniej niż czterech zawodników, kwalifikację do startu 

otrzymają zawodnicy na wniosek trenera kadry narodowej, po pozytywnym zaopiniowaniu 

przez komisję ds. kolarstwa torowego i zatwierdzeniu przez Dział Szkolenia oraz Zarząd 

PZKol.  

3. Madison oraz konkurencje nieolimpijskie 

• zawodnicy zostaną wybrani spośród zakwalifikowanych w konkurencjach olimpijskich: 

omnium oraz wyścig drużynowy na dochodzenie 

 

Mistrzostwa Świata Juniorów, Tel Awiw/Izrael 16-20.08.2022 

 1. Konkurencje indywidualne – miejsce 1-3 w Mistrzostwach Europy Juniorów oraz 

pozytywna opinia trenera kadry narodowej i zatwierdzenie przez Dział Szkolenia oraz Zarząd 

PZKol 

2. Konkurencje drużynowe – miejsce 1-5 w Mistrzostwach Europy Juniorów 2022 oraz 

pozytywna opinia trenera kadry narodowej i zatwierdzenie przez Dział Szkolenia oraz Zarząd 

PZKol 

3. Uzasadniony wniosek trenera kadry narodowej, po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

komisję ds. kolarstwa torowego i zatwierdzeniu przez Dział Szkolenia oraz Zarząd PZKol 

 

Kryteria kwalifikacji do Mistrzostw Europy i Świata szosa juniorzy 

 

1. Mistrzostwa Europy Jazda indywidualna na czas ITT (Portugalia) 

 

- Mistrz Polski jazda na czas ITT 

- Zawodnicy z lokatami 1-3  Puchary narodów indywidualna jazda  na czas ITT 

- pozostali na uzasadniony wniosek trenera kadry po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

komisję ds. kolarstwa szosowego mężczyzn , komisje ds. dzieci i młodzieży oraz dział 

Szkolenia PZKol i zatwierdzeniu przez zarząd. 

 

       2.  Mistrzostwa Europy Wyścig ze startu wspólnego IRR 

 



-  Mistrz Polski start wspólny IRR 

-  Zawodnicy z lokatami 1-3 Puchary Narodów start wspólny IRR 

-  Pozostali zawodnicy na uzasadniony wniosek trenera kadry  po pozytywnym zaopiniowaniu 

przez komisję ds. kolarstwa szosowego mężczyzn , komisje ds. dzieci i młodzieży oraz dział 

Szkolenia PZKol i zatwierdzeniu przez zarząd. 

 

        1. Mistrzostwa Świata Jazda indywidualna na czas ITT (Australia) 

 

-  Zawodnik który zajął miejsce  1-8 w  Mistrzostwach  Europy indyw. jazda na czas ITT 

 

       2. Mistrzostwa Świata wyścig ze startu wspólnego IRR (Australia) 

 

-  Zawodnicy z lokatami 1-8 Mistrzostwa Europy 

-  Zawodnicy z lokatami 1-3 Puchary narodów które odbędą się po Mistrzostwach Polski. 

-  Pozostali zawodnicy na uzasadniony wniosek trenera kadry  po pozytywnym zaopiniowaniu 

przez komisję ds. kolarstwa szosowego mężczyzn , komisje ds. dzieci i młodzieży oraz dział 

Szkolenia PZKol i zatwierdzeniu przez zarząd 

 

Kryteria kwalifikacji do Mistrzostw Europy i Świata sprint juniorki i juniorzy 

 

Mistrzostwa Europy Juniorów 14-19.07.2022 Anadia/Portugalia 

Juniorki, konkurencje sprinterskie: 

1. Sprint – minimum czasowe na 200 m poniżej 11.80 s uzyskane do dnia 06.06.2022. 

podczas zawodów wpisanych do kalendarza PZKol lub UCI. Jeżeli minimum uzyskają więcej 

niż dwie zawodniczki, kwalifikację do startu otrzymają zawodniczki na wniosek trenera kadry 

nominowane spośród tych, które wypełniły minimum, po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

komisję ds. kolarstwa torowego i zatwierdzeniu przez Dział Szkolenia oraz Zarząd PZKol.  

2. Keirin – minimum czasowe na 200 m poniżej 11.80 s uzyskane do dnia 06.06.2022. 

podczas zawodów wpisanych do kalendarza PZKol lub UCI. Jeżeli minimum uzyskają więcej 

niż dwie zawodniczki, kwalifikację do startu otrzymają zawodniczki na wniosek trenera kadry 

nominowane spośród tych, które wypełniły minimum, po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

komisję ds. kolarstwa torowego i zatwierdzeniu przez Dział Szkolenia oraz Zarząd PZKol.  

3. Sprint drużynowy – uzasadniony wniosek trenera kadry.  



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. 

Juniorzy, konkurencje sprinterskie: 

1. Sprint – minimum czasowe na 200 m poniżej 10.60 s uzyskane do dnia 06.06.2022 podczas 

zawodów wpisanych do kalendarza PZKol lub UCI. Jeżeli minimum uzyska więcej niż dwóch 

zawodników, kwalifikację do startu otrzymają zawodnicy na wniosek trenera kadry 

nominowani spośród tych którzy wypełnili minimum, po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

komisję ds. kolarstwa torowego i zatwierdzeniu przez Dział Szkolenia oraz Zarząd PZKol.  

2. Keirin – minimum czasowe na 200 m poniżej 10.60 s uzyskane do dnia 06.06.2022 podczas 

zawodów wpisanych do kalendarza PZKol lub UCI. Jeżeli minimum uzyska więcej niż dwóch 

zawodników, kwalifikację do startu otrzymają zawodnicy na wniosek trenera kadry 

nominowani spośród tych którzy wypełnili minimum, po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

komisję ds. kolarstwa torowego i zatwierdzeniu przez Dział Szkolenia oraz Zarząd PZKol.  

3. Sprint drużynowy – uzasadniony wniosek trenera kadry, po pozytywnym zaopiniowaniu 

przez komisję ds. kolarstwa torowego i zatwierdzeniu przez Dział Szkolenia oraz Zarząd 

PZKol.  

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

wniosek trenera kadry narodowej, po pozytywnym zaopiniowaniu komisji ds. kolarstwa 

torowego i zatwierdzeniu przez Dział Szkolenia oraz Zarząd PZKol.   

 

Mistrzostwa Świata Juniorów, 16-20.08.2022 Tel Aviv/Izrael 

Juniorki, konkurencje sprinterskie: 

1. Sprint – minimum czasowe na 200 m poniżej 11.80 s uzyskane do dnia 06.06.2022 podczas 

zawodów wpisanych do kalendarza PZKol lub UCI. Jeżeli minimum uzyskają więcej niż dwie 

zawodniczki, kwalifikację do startu otrzymają zawodniczki na wniosek trenera kadry 

nominowane spośród tych, które wypełniły minimum, po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

komisję ds. kolarstwa torowego i zatwierdzeniu przez Dział Szkolenia oraz Zarząd PZKol.  

2. Keirin – minimum czasowe na 200 m poniżej 11.80 s uzyskane do dnia 06.06.2022 podczas 

zawodów wpisanych do kalendarza PZKol lub UCI. Jeżeli minimum uzyskają więcej niż dwie 

zawodniczki, kwalifikację do startu otrzymają zawodniczki na wniosek trenera kadry 

nominowane spośród tych, które wypełniły minimum, po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

komisję ds. kolarstwa torowego i zatwierdzeniu przez Dział Szkolenia oraz Zarząd PZKol.  

3. Sprint drużynowy – uzasadniony wniosek trenera kadry.  

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. 



Juniorzy, konkurencje sprinterskie: 

1. Sprint – minimum czasowe na 200 m poniżej 10.60 s uzyskane do dnia 06.06.2022 podczas 

zawodów wpisanych do kalendarza PZKol lub UCI. Jeżeli minimum uzyska więcej niż dwóch 

zawodników, kwalifikację do startu otrzymają zawodnicy na wniosek trenera kadry 

nominowani spośród tych, którzy wypełnili minimum, po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

komisję ds. kolarstwa torowego i zatwierdzeniu przez Dział Szkolenia oraz Zarząd PZKol.  

2. Keirin – minimum czasowe na 200 m poniżej 10.60 s uzyskane do dnia 06.06.2021 podczas 

zawodów wpisanych do kalendarza PZKol lub UCI. Jeżeli minimum uzyska więcej niż dwóch 

zawodników, kwalifikację do startu otrzymają zawodnicy na wniosek trenera kadry 

nominowani spośród tych, którzy wypełnili minimum, po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

komisję ds. kolarstwa torowego i zatwierdzeniu przez Dział Szkolenia oraz Zarząd PZKol.  

3. Sprint drużynowy – uzasadniony wniosek trenera kadry, po pozytywnym zaopiniowaniu 

przez komisję ds. kolarstwa torowego i zatwierdzeniu przez Dział Szkolenia oraz Zarząd 

PZKol.  

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 młodzieżowej reprezentacji Polski w kolarstwie torowym do lat 23, 

konkurencje średniodystansowe. 

 

Mistrzostwa Europy 14-19.07.2022 

 

1. Osiągniecie jak najlepszego wyniku na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski do lat 23 

oraz międzynarodowych zawodach w kolarstwie torowym w poszczególnych konkurencjach 

zaliczanych do programu olimpijskiego. 

2. W konkurencji: wyścig na 4 km indywidualnie limit czasowy osiągnięty na zawodach 

krajowych, międzynarodowych lub podczas startu kontrolnego z elektronicznym pomiarem 

czasu wynosi 4.20,00 (przy czym decyduje czas najlepszy). 

3. W konkurencji: wyścig na 4 km drużynowo limit czasowy osiągnięty na zawodach 

krajowych, międzynarodowych lub podczas startu kontrolnego z elektronicznym pomiarem 

czasu wynosi 4.00,00.  

4. W przypadku nieosiągnięcia limitu w konkurencjach czasowych kwalifikację do startu 

otrzymają zawodnicy wyłonieni z wszystkich zawodników biorących udział w Młodzieżowych 

Mistrzostwach Polski do lat 23 - na wniosek trenera kadry narodowej, po pozytywnym 



zaopiniowaniu przez komisję ds. kolarstwa torowego i zatwierdzeniu przez Dział Szkolenia 

oraz Zarząd PZKol.  

5. Udział w konsultacjach i zgrupowaniach kadry narodowej. 

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

wyznaczonych przez ww. sztab. 

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

8. 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. 

9. Ze względu na sytuację epidemiologiczną system kwalifikacji może ulec zmianie. 

 

Kryteria kwalifikacji do Mistrzostw Europy i Świata tor średni dystans juniorek 

 

Mistrzostwa Świata Juniorów, Izrael / Tel Aviv:  15-20.08.2022 

 

Juniorki, konkurencje średniodystansowe:  

 

1. Omnium – kwalifiacja: 

- miejsce 1-4 w ME 2022, oraz pozytywna opinia trenera kadry narodowej i zatwierdzenie 

przez Dział Szkolenia i Zarząd PZKol, 

 

2. Wyścig drużynowy na dochodzenie – kwalifikacja: 

- miejsce 1-6 w ME 2022 oraz pozytywna opinia trenera kadry narodowej i zatwierdzenie 

przez Dział Szkolenia i Zarząd PZKol, 

- 2000 m. indywidualnie – minimum czasowe 2.30.0 uzyskane najpóźniej do dnia 06.08.2022. 

Jeżeli minimum uzyskają więcej niż cztery zawodniczki, kwalifikację do startu otrzymają 

zawodniczki na wniosek trenera kadry nominowane spośród tych które wypełniły minimum. 

W kwestii spornej, kwalifikację uzyskuje zawodniczka z lepszym czasem na 2km, co także 

daje pierwszeństwo w wyścigu indywidualnym na 2km.  

 

3. Wyścig scratch, punktowy – kwalifikacja: 

- w pierwszej kolejności: prawo startu ma medalistka ME lub zawodniczka najlepiej jeżdząca 

te wyścigi, 



- w drugiej kolejności: zawodniczki do tych wyścigów zostaną dobrane ze składu drużyny na 4 

km. 

 

4. Madison – kwalifikacja:  

- w pierwszej kolejności: miejsce 1-6 w ME 2022 oraz pozytywna opinia trenera kadry 

narodowej i zatwierdzenie przez Dział Szkolenia i Zarząd PZKol, 

- w drugiej kolejności: zawodniczki które w ocenie trenera Kadry jeżdzą najlepiej technicznie 

podczas kosultacji torowych w okresie od grudnia 2021 do sierpnia 2022. 

 

5. Systematyczny udział w konsultacjach torowych Kadry Narodowej  !!! 

(dotyczy wszystkich konkurencji). 

 

6. Po nie spełnieniu powyższych kryteriów, zawodniczki ostatecznie, mogą również 

uzyskać kwalifikacje do reprezentacji narodowej na uzasadniony wniosek trenera kadry 

narodowej, po pozytywnym zaopiniowaniu komisji ds. kolarstwa torowego, komisji ds. 

kolarstwa dzieci i młodzieży i zatwierdzeniu przez Działu Szkolenia i Zarząd PZKol  

 

 

Mistrzostwa Europy Juniorów i Młodzieżowców, Anadia / Portugalia                 14-19.07.2022 

 

Juniorki, konkurencje średniodystansowe: 

  

1. Wyścig drużynowy na dochodzenie – kwalifikacja: 

- 2000 m. indywidualnie – minimum czasowe 2.30.0 uzyskane najpóźniej do dnia 05.07.2022. 

Jeżeli minimum uzyskają więcej niż cztery zawodniczki, kwalifikację do startu otrzymają 

zawodniczki na wniosek trenera kadry, nominowane spośród tych które wypełniły minimum, 

po pozytywnym zaopiniowaniu przez komisję ds. kolarstwa torowego i zatwierdzeniu przez 

Dział Szkolenia oraz Zarząd PZKol.  

Jeżeli minimum uzyskają mniej niż cztery zawodniczki, kwalifikację do startu otrzymają 

zawodniczki na wniosek trenera kadry narodowej. 

W kwestii spornej, kwalifikację uzyskuje zawodniczka z lepszym czasem na 2km, co także 

daje pierwszeństwo w wyścigu indywidualnym na 2km.  

 



2. Omnium – kwalifikacja: 

- zawodniczka która zajęła miejsce 1-3 w MP 2022, 

oraz pozytywna opinia trenera kadry narodowej i zatwierdzenie przez Dział Szkolenia i 

Zarząd PZKol. 

 

3. Wyścig scratch, punktowy, eliminacyjny  – kwalifikacja: 

- w pierwszej kolejności prawo startu ma zawodniczka najlepiej jeżdząca te wyścigi 

(Mistrzostwa Polski, Puchary Polski), 

- w drugiej kolejności, zawodniczki które rundę z lotu pojadą poniżej 15,3 sekundy (scratch), 

- do tych wyścigów zawodniczki zostaną dobrane ze składu drużyny na 4 km. 

 

4. Madison – kwalifikacja:  

- zawodniczki które w ocenie trenera Kadry jeżdzą najlepiej technicznie podczas kosultacji 

torowych oraz startów w okresie od grudnia 2021 do lipca 2022. 

 

5. Systematyczny udział w konsultacjach torowych Kadry Narodowej !!! 

(dotyczy wszystkich konkurencji). 

 

6. Po nie spełnieniu powyższych kryteriów, a także nie uzyskania minimum czasowego, 

zawodniczki ostatecznie, mogą również uzyskać kwalifikacje do reprezentacji narodowej na 

uzasadniony wniosek trenera kadry narodowej, po pozytywnym zaopiniowaniu komisji ds. 

kolarstwa torowego, komisji ds. kolarstwa dzieci i młodzieży i zatwierdzeniu przez Działu 

Szkolenia i Zarząd PZKol  

 

 

Kryteria kwalifikacji w sezonie 2022 do Reprezentacji Polski kobiet w kategorii U23 w 

kolarstwie torowym, konkurencje średniodystansowe 

 

 

   Młodzieżowe Mistrzostwa Europy 12-19.07.2022 Anadia (Portugalia): 

 



1. Uwzględnienie najlepszych wyników w bieżącym roku w torowych Pucharach 

Polski oraz Mistrzostwach Polski U23/ Elita; uwzględnienie wyników startów 

międzynarodowych rangi UCI. 

2. Konkurencje czasowe: minimum zadaniowe dla 3 km indywidualnie to czas 3 min. 

42 sek.; minimum zadaniowe dla drużyny 4 km to 4 min. 30 sek. oraz 

nienaganność techniczna jazdy.  

3. Konkurencja madison: nienaganność techniczna jazdy/ oddawanych zmian, 

odpowiednia adaptacja fizjologiczna, umiejętność współdziałania w grupie 

torowej kobiet.  

4. Konkurencja omnium: wszechstronność techniczna i taktyczna, odpowiednia 

adaptacja fizjologiczna (światowe parametry wydolnościowe). 

5. Uczestniczenie w szkoleniu centralnym w kolarstwie torowym, współpraca ze 

sztabem szkoleniowym PZKol, zaangażowanie w proces szkolenia, 

współodpowiedzialność.  

6. Udział w okresowych badaniach lekarskich oraz badaniach wydolnościowych 

zleconych przez PZKol. 

7. Udział w startach kontrolnych zleconych przez trenera kadry narodowej. 

8. Uzasadniony wniosek trenera kadry narodowej wraz z pozytywną opinią członków 

komisji ds. kolarstwa torowego, zatwierdzone przez Dział Szkolenia PZKol (w 

sytuacjach spornych).  

9. System kwalifikacji może ulec modyfikacjom ze względu na sytuację epidemiczną 

w Polsce, na świecie.       

 

Kryteria kwalifikacji kategoria Junior Młodszy oraz Juniorka Młodsza kolarstwo szosowe 

 

Miejsca w pierwszej Piątce następujących imprez: 

klasyczny wyścig w Sobótce oraz edycje Pucharów Polski ze startu wspólnego i na czas w 

Dobromierzu oraz Koziegłowach (dla dziewcząt dodatkowo w Darłowie) kwalifikują do 

szerokiego składu kadry. 

 

Wpływ ma mieć również obserwacja zawodniczek i zawodników podczas kadrowych startów 

zagranicznych. 

 

Pozostałych zawodników/ zawodniczki wybiera trener kadry po pozytywnym zaopiniowaniu 

przez komisję ds. kolarstwa dzieci i młodzieży i Dział Szkolenia, a skład zatwierdza Zarząd 

PZKol. 

 

 



KRYTERIA KWALIFIKACJI DO MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW EUROPY 

 

W kwalifikacjach zostanie wyłoniona reprezentacja składająca się z:  

- 3 zawodniczek kategorii Juniorka Młodsza 

- 3 zawodników kategorii Junior Młodszy  

 

Kwalifikację uzyskają: 

Mistrzowie Polski wyłonieni w ramach Finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – 1 

zawodniczka z kategorii Juniorka Młodsza i 1 zawodnik z kategorii Junior Młodszy  

oraz 2 zawodniczki i 2 zawodników z najniższą sumą zajętych miejsc w wynikowo najlepszych 

trzech z pięciu wyścigów kwalifikacyjnych, którymi są:  

- Puchar Polski XCO, Myślenice, 22.05.2022 

- Puchar Polski XCO, Jastrzębie Zdrój, 29.05.2022 

- Puchar Polski XCO, Jelenia Góra, 04.06.2022 

- Puchar Polski XCO, Wałbrzych, 19.06.2022 

- Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Boguszów Gorce, 23.07.2022 

W przypadku identycznej sumy miejsc według powyższych kryteriów, kwalifikacja zostanie 

przyznana na podstawie wyniku z finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – wyższa lokata 

zapewnia kwalifikację.  

 

Przy wyjątkowej sytuacji (choroba, defekty)  może dojść do rozszerzenia składu o 

maksymalnie jedną zawodniczkę kategorii Juniorka Młodsza oraz jednego zawodnika 

kategorii Junior Młodszy. Jeden Junior Młodszy i jedna Juniorka Młodsza może otrzymać 

dziką kartę na uzasadniony wniosek trenera kadry narodowej po pozytywnym zaopiniowaniu 

przez komisję ds. kolarstwa dzieci i młodzieży oraz Dział Szkolenia PZKol i zatwierdzeniu 

przez Zarząd PZKol. 


