
ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE – TOR KRÓTKI     
System kwalifikacji PZŁS  na sezon 2016-2017 

 
 
1. Normy czasowe:  
Wszyscy zawodnicy, ubiegający się o udział w Pucharach Świata, którzy nie zostali 
wcześniej wyselekcjonowani na podstawie miejsc w czołówce światowej ( np. Pierwsza 
8 lub pierwsza 16) muszą posiadać osiągnięte indywidualne limity czasowe na 
wyznaczonych dystansach ( kalendarz ISU bądź PZŁS) w poprzednim bądź obecnym 
sezonie. Na sezon 2016-2017 uznawane są tylko wyniki uzyskane w oficjalnie 
uznawanych zawodach na podstawie protokołów w okresie od 1 stycznia  2016 . Czasy 
nie będą uznawane jeśli w jednym wyścigu biorą udział zawodnicy obojga płci. Normy 
czasowe na sezon 2016-2017  
  
        500 metrów           1000 metrów 
Seniorki   45.00.               1.33.00 
Juniorki    45.70                1.35.00 
Seniorzy  42.50                1.28.00 
Juniorzy   43.00 *             1.30.00 
  
* - Są to standardy czasowe do selekcji tylko na Mistrzostwa Świata juniorów. Juniorzy, 
którzy będą chcieli brać udział międzynarodowych zawodach dla seniorów muszą 
posiadać limity obowiązujące seniorów. 
 
PZŁS będzie również wymagał uzyskania standardów czasowych przez drużyny 
sztafetowe wybierane do zawodów międzynarodowych.  
Propozycje limitów czasowych dla sztafet seniorskich na sezon 2016/17 
Sztafeta Kobiet 3000m: 4:18.500 
Sztafeta Mężczyzn 5000m: 6:50.500 
 
 
2. PŚ 04-06.11.2016 Calgary /11-13.11.2016 S.L.City 
 
1.Natalia  Maliszewska po potwierdzeniu przez trenera kadry dobrej dyspozycji fizycznej 
i zdrowotnej  na zawodach w Sanoku  w dniach 01-02.10.2016 ma zagwarantowany 
start na dystansie 500m. 
 
2. O pierwszych trzech  miejscach w ekipie na Puchar Świata decydują wyniki zawodów  
Invitation Cup  w Leeuwarden    w dniach 8-9.10.2016.(wielobój) Czwartego i piątego 
zawodnika do składu wybiera Trener Kadry. 
 
3. Miejsca w pierwszej ósemce na dystansie  na zawodach Invitation Cup kwalifikują do   
PŚ  

4.  Reszta  osób zostanie wybrana przez trenera kadry według  poziomu 

sportowego zaprezentowanego w tych zawodach. 

 
 
5. Obsada poszczególnych dystansów podczas zawodów Pucharu Świata zależy od 
trenera Kadry . 
 



6. Wszyscy zawodnicy wybrani na Puchar Świata będą brani pod uwagę przy składzie 
sztafety.  Ostatecznego wyboru do każdej rundy sztafety dokona trener Kadry  który  
poinformuje  zawodników o wyborze ich do sztafety przed danym wyścigiem.   
 
7. O składzie reprezentacji na PS decyduje Prezydium PZŁS na wniosek  Szefa 
Wyszkolenia   po propozycji trenera Kadry.  
    
3. PŚ 09-11.12.2016 Shanghai   / 16-18.12.2016 Gangneung 
 
1.  Zawodnicy którzy zajęli miejsce w pierwszej 12 na dystansie  w poprzednich 

Pucharach Świata w sezonie 2016/17 mają zagwarantowany start 

 

2. O pozostałych  miejscach w ekipie na Puchar Świata decydują zawody Pucharu 

Polski 02-03.12.2015  w Białymstoku .  

- pierwsza osoba( zależnie ile osób pojedzie na PŚ) w kwalifikacji wielobojowej  

kwalifikuje się na Puchar Świata 

 

- reszta osób zostanie wybrana przez trenera kadry według poziomu sportowego 

 

3. Obsada poszczególnych dystansów podczas zawodów Pucharu Świata zależy od 

trenera Kadry Narodowej. 

 

4. Wszyscy zawodnicy wybrani na Puchar Świata będą brani pod uwagę przy składzie 

sztafety.  Ostatecznego wyboru do każdej rundy sztafety dokona trener kadry który 

poinformuje  zawodników o wyborze ich do sztafety przed danym wyścigiem.   

 

5. O Składzie reprezentacji na PŚ  decyduje Prezydium PZŁS na wniosek  Szefa 

Wyszkolenia  po propozycji trenera Kadry  

  
4. PŚ 03-05.02.2017 Drezna /10-12.02.2017 Mińsk  
 
1. Zawodnicy którzy zajęli miejsce w pierwszej 8 na ME w wieloboju  mają 

zagwarantowany start 

2. Zawodnicy sklasyfikowanie w pierwszej 12 PŚ mają zagwarantowany start. 

3. Pozostali zawodnicy startujący w ME kwalifikują się do PŚ po potwierdzeniu dobrej 

dyspozycji fizycznej i zdrowotnej przez trenera Kadry. 

4.  Obsada poszczególnych dystansów podczas zawodów Pucharu Świata zależy od 
trenera Kadry  

5.  Wszyscy zawodnicy wybrani na Puchar Świata będą brani pod uwagę przy 
składzie sztafety.  Ostatecznego wyboru do każdej rundy sztafety dokona trener 
kadry który  poinformuje  zawodników o wyborze ich do sztafety przed danym 
wyścigiem 

6. O Składzie reprezentacji na PŚ decyduje Prezydium PZŁS na wniosek  Szefa 

Wyszkolenia  po propozycji trenera Kadry .   

 

 



  
5. Mistrzostwa Świata Juniorów – 27-29.01.2017 Innsburck  
 
1) Każdy junior, który będzie kwalifikował się wiekowo i będzie brał udział w którymś z 
Pucharów Świata lub  ME może być nominowany do udziału w Mistrzostwach Świata 
zarówno w sztafecie jak i w startach indywidualnych. Wybór ten będzie zależał od 
utrzymania przez niego wysokiego poziomu sportowego ocenionego przez trenera  
Kadry . 
2) Do następnych pozostających miejsc w drużynie na Mistrzostwa Świata Juniorów 
zostaną wybrani zawodnicy na podstawie rankingu wielobojowego zawodów PP w 
Opolu 21-22.01.2017 .  Jeśli będzie 3 zawodników wyselekcjonowanych wg pkt. 1, punkt 
ten nie dotyczy. 
3) Tylko juniorzy A lub B będą  selekcjonowani do udziału w Mistrzostwach Świata 
Juniorów.  Jeśli zawodnik z kategorii C2 ( drugi rok juniora C) będzie demonstrował 
wysoką dyspozycję sportową pod czas startów w sezonie 2016/2017 może być również 
brany pod uwagę przy selekcji, ale będzie to zależało od decyzji trenera kadry i 
Prezydium PZŁS. 
4. Którzy zawodnicy wystartują indywidualnie w Mistrzostwach Świata Juniorów 
decyduje Trener Kadry na podstawie poziomu sportowego przed samymi zawodami. 
 
 

 
 

 

5) O składzie reprezentacji  decyduje Prezydium PZŁS na wniosek  Szefa Wyszkolenia  

po propozycji trenera Kadry  

 
  
6. Mistrzostwa Europy 13-15.01.2017 Torino   
 
1) Każdy zawodnik, który uplasuje się w pierwszej 12 na którymkolwiek z dystansów 
podczas Pucharów Świata nr 1,2,3 lub 4 wywalczy sobie  prawo do startu 
indywidualnego podczas Mistrzostw Europy po potwierdzeniu wysokiej dyspozycji 
sportowej  
2) Jeśli więcej niż jeden zawodnik spełni powyższe warunki, wybrany zostanie ten, który 
na danym dystansie osiągnął najwyższe miejsce. Jeśli zawodnicy będą posiadali to 
samo najlepsze miejsce to decyduje kolejne najwyższe miejsce w Pucharze Świata na 
którymkolwiek z dystansów. Jeśli nadal będzie wynik remisowy pomiędzy zawodnikami 
to decyduje trener Kadry. 

 3). Pozostałych zawodników wybierze  sztab szkoleniowy pod kierunkiem Szefa 
wyszkolenia i trenera Kadry  na podstawie prezentowanego poziomu sportowego 
w trakcie startów w sezonie 2016/2017  . 
 
4). Którzy zawodnicy wystartują indywidualnie w ME decyduje Trener Kadry na 
podstawie poziomu sportowego przed samymi zawodami. 
 
5) O składzie reprezentacji  decyduje Prezydium PZŁS    
 
 



 
 
 
7. Mistrzostwa Świata w wieloboju 10-12.03.2017 Rotherdam 
 
1.  Zawodnicy którzy zajęli miejsce w pierwszej 12 na ostatnich Pucharach Świata 
poprzedzających MŚ kwalifikują się do startu,  
2.  Wyniki w wieloboju MP  w Opolu  24-26.02.2017– pierwsze dwa miejsca w wieloboju 
kwalifikują się do MŚ, jeżeli nikt nie zakwalifikował się na podstawie pkt 1. 
3. Jeśli Polska sztafeta zakwalifikuje się na Mistrzostwach Świata to trener kadry 
wybierze zawodników na podstawie rezultatów sztafety w zawodach w trakcie sezonu. 
4. O składzie reprezentacji  decyduje Prezydium PZŁS na wniosek  Szefa Wyszkolenia 
po propozycji trenera Kadry    
 
 
 
  Kwalifikacje na pozostałe zawody 
 
        1.EYOF 11-18.02.2017 Erzurum  
 
 
1. Zawodników zakwalifikuje sztab szkoleniowy na podstawie osiąganych aktualnych 

rezultatów w zawodach OOM  
 

2. O składzie reprezentacji  decyduje Prezydium na wniosek Szefa Wyszkolenia po 
propozycji  sztabu szkoleniowego . 

 
        29.01-07.02.2017 Uniwersjada Almaty 
 
 
1. Zawodników- studentów  zakwalifikuje sztab szkoleniowy na podstawie osiąganych 

aktualnych rezultatów w zawodach krajowych i zagranicznych  
 

2. O składzie reprezentacji  decyduje Prezydium na wniosek Szefa Wyszkolenia po 
propozycji  sztabu szkoleniowego . 

 
 

 
 
 

2. Invitation Cup Heerenveen 08-09.10.2016 
 

1.Wyniki zawodów w  dniach  01-02.10.2016 w Sanoku 

2. dwa pierwsze miejsca   w kwalifikacji wielobojowej kobiet i mężczyzn  

kwalifikuje się do startu 

3. pozostałe osoby zostaną wybrana przez  sztab szkoleniowy po kierunkiem 

Szefa wyszkolenia i trenera Kadry według poziomu sportowego 

4. O składzie reprezentacji  decyduje Prezydium PZŁS. 

 



 
3. Danubia Cup  (junior ABCD  ) 
     1. Zawodnicy kwalifikują się na poprzedzających bezpośrednio Danubię zawodach 
OZR 
     2. W 3  serii zawodów pierwszeństwo mają zawodnicy którzy walczą o miejsca 1-8 w 
ogólnej klasyfikacji  po potwierdzeniu dobrej dyspozycji fizycznej i zdrowotnej w 
zawodach poprzedzających  Danubię  
     3. O składzie reprezentacji  decyduje Prezydium PZŁS na wniosek trenera Kadry i 
Szefa Wyszkolenia    
 
     
   4.Zawody Europa final Cup 18-19.03.2017    
 

1. Zawodnicy zakwalifikowani do startu zgodnie z regulaminem zawodów  
2. O składzie reprezentacji  decyduje Prezydium PZŁS na wniosek  Szefa 

Wyszkolenia po propozycji trenera Kadry .   
 
 
 
 
 
 


