
System kwalifikacji PZŁS na sezon 2021-2022 
ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE – SHORT TRACK 

 
Zawody międzynarodowe, w których udział objęty będzie systemem 
kwalifikacji: 
 
1. PŚ 1 (21-24.10.2021 – Pekin / Chiny) 
2. PŚ 2 (28-31.10.2021 – Nagoya / Japonia) 
3. PŚ 3 (18–21.11.2021 – Debreczyn / Węgry) 
4. PŚ 4 (25-28.11.2021 – Dordrecht / Niderlandy) 
5. Winter Universiade 11–21.12.2021 Lucerna / Szwajcaria – zawody odwołane 
6. European Short Track Speed Skating Championships 14-16.01.2022, Drezno  - 

zawody odwołane 
7. Winter Olympic Games 04-20.02.2022, Pekin 
8. ISU World Junior Short Track Championships, 04 – 06.03.2022, Gdańsk 
9. ISU World  Short Track Championships, 18 – 20.03.2022, Montreal 
10.  Winter EYOF 2021, 20-25.03.2022, Vuokatti / Finalndia 

 

I. Zawody kwalifikacyjne do Pucharów Świata 1-4 
Zasady ogólne kwalifikacji: 

• Celem systemu kwalifikacji jest wyłonienie najlepszych zawodniczek i 
zawodników, którzy będą reprezentować Polskę podczas Pucharów 
Świata. 

• Do startów w Pucharze Świata 1-4 na dystansach indywidualnych 
automatycznie zakwalifikowana jest Natalia Maliszewska. 

• Warunkiem startu w Pucharach Świata jest dobry stan zdrowia. 
• Zawodami kwalifikacyjnymi do Pucharu Świata 1-4 będą zawody OZR, 

które odbędą się w dniach 24-26.09.2021 w Gdańsku. 
• Do zawodów PŚ 1-4 zawodnicy zakwalifikowani zostaną na podstawie 

wyników z sześciu najlepszych z dziewięciu wyścigów (1500m-500m-
1000m) według punktacji zgodnej z punktacją PŚ. Każdy dystans 
rozgrywany będzie trzykrotnie. 

• Do startów w PŚ, wśród kobiet trzy z sześciu zawodniczek zostanie 
zakwalifikowanych na podstawie wyników z zawodów kwalifikacyjnych. 



Kolejne 2 zawodniczki zostaną zakwalifikowane po propozycji trenera 
głównego oraz akceptacji Dyrektora Sportowego i Prezydium PZŁS.  

• Do startów w PŚ, wśród mężczyzn czterech zawodników zostanie 
zakwalifikowanych na podstawie wyników z zawodów kwalifikacyjnych, 
kolejny jeden lub dwóch zawodników zostanie zakwalifikowanych po 
propozycji trenera głównego oraz akceptacji Dyrektora Sportowego i 
Prezydium PZŁS. 

• Punktacja  
◦ Punktacja uzyskiwana podczas Pucharów Świata: 
1.  miejsce 10000 
2.  miejsce  8000 
3.  miejsce  6400 
4.  miejsce  5120 
5.  miejsce 4096 
6.  miejsce 3277 
7. itd... 

 
• Prawo startu w PŚ na danym dystansie 

◦ Wśród kobiet najlepsza zawodniczka na danym dystansie na zawodach 
kwalifikacyjnych (dwa najlepsze miejsca na danym dystansie z trzech 
biegów) ma prawo do startu na tym samym dystansie w Pucharze 
Świata. 

◦ Wśród mężczyzn najlepszych dwóch zawodników na danym dystansie 
na zawodach kwalifikacyjnych (dwa najlepsze miejsca na danym 
dystansie z trzech biegów) ma prawo do startu na tym samym 
dystansie w Pucharze Świata. 

◦ Trzeciego zawodnika / zawodniczkę do startu na danym dystansie na 
PŚ wybierze Trener Główny podczas ostatniego tygodnia 
poprzedzającego start w Pucharze Świata. 

 
• O składzie sztafet decyduje Trener Główny 
• O ostatecznym składzie reprezentacji na PŚ decyduje Prezydium PZŁS na 

wniosek Dyrektora Sportowego, po propozycji trenera Kadry.  
 
 



 
 

II. Zasady kwalifikacji do Zimowej Uniwersjady * 

• Prawo startu uzyskają zawodnicy, którzy w co najmniej jednej edycji 
Pucharu Świata zajmą miejsce w pierwszej dwudziestce w konkurencji 
indywidualnej lub w pierwszej dziesiątce PŚ w biegu sztafetowym. O 
powołaniu na Uniwersjadę decydować będzie najwyższa lokata 
zawodnika na danym dystansie. 

 
• Jeśli nie zostaną spełnione ww. warunki, rozpatrzone zostaną 

indywidualne wyniki, a kwalifikacja odbędzie się po spełnieniu 
przynajmniej jednego z kryteriów: 
 
o Prawo startu uzyskają zawodnicy, którzy w sezonie 2021/2022 

osiągną jeden z poniższych limitów czasowych: 
o Kobiety    
o 500m – 46,5 
o 1000m – 1:35,0 
o 1500m – 2:32,0 

o Mężczyźni 
o 500m – 42,50 
o 1000m – 1:30,00 
o 1500m – 2,20,0 

• W przypadku uzyskania limitów przez większą liczbę zawodników 
priorytet będzie miał zawodnik reprezentujący Polskę na Pucharze 
Świata- o kolejności zdecyduje najwyższa lokata na PŚ (konkurencje 
indywidualne). 

• Jeśli limity uzyska większa liczba zawodników nie biorących udziału w 
Pucharach Świata to o składzie zadecydują bezpośrednio poprzedzające 
Uniwersjadę zawody OZR- do startu zostanie zakwalifikowany zawodnik, 
który uzyska najlepszą liczbę punktów (wg. punktacji Pucharu Świata) w 
dwóch pośród trzech dystansów indywidulanych. 

• Skład ekipy na Uniwersjadę składa się z maksymalnie 4 kobiet i 4 
mężczyzn. 

• O ostatecznej liczbie zawodników i składzie reprezentacji decyduje Zarząd 
Główny AZS w porozumieniu z Dyrektorem Sportowym PZŁS. 
 
*Zawody  odwołane



 

III.   Zasady kwalifikacji do Mistrzostw Europy * 

• Na Mistrzostwach Europy prawo startu mają 3 kobiety i 2 mężczyzn 
• 2 najwyżej sklasyfikowane zawodniczki i 2 zawodników na poszczególnych 

dystansach indywidualnych z Pucharów Świata 1-4 ma automatycznie 
zapewniony start w konkurencji indywidualnej. 

• 1 kobieta pozostaje do decyzji Trenera Głównego 
• Jeśli po Pucharach Świata 1-4 teamy sztafetowe zostały sklasyfikowane 

dwukrotnie na pozycji top 8 lub trzykrotnie w top 10 Pucharu Świata trener 
ma prawo wystawić tych samych zawodników na Mistrzostwach Europy, bez 
zmiany składu. 

• W sytuacji, gdy któraś ze sztafet nie spełnia wymienionych kryteriów trzech 
najwyżej sklasyfikowanych zawodników/zawodniczek ma prawo startu w 
sztafecie, czwarty i piąty zawodnik i zawodniczka zostaną zakwalifikowani  
na wniosek Trenera Głównego oraz akceptacji Dyrektora Sportowego i 
Prezydium PZŁS. 

• O ostatecznym składzie reprezentacji na Mistrzostwa Europy decyduje 
Prezydium PZŁS na wniosek Dyrektora Sportowego, po propozycji trenera 
Kadry.  
*Zawody odwołane 
 

IV. Zasady kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich  
• Na podstawie zawodów kwalifikacyjnych tj. Pucharów Świata 1-4. 
• Zawodnicy zajmujący najwyższe miejsca na danych dystansach uzyskają 

prawo startu. 
• O ostatecznym składzie reprezentacji na IO decyduje Prezydium PZŁS na 

wniosek Dyrektora Sportowego, po propozycji trenera Kadry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

V. Zasady kwalifikacji do Mistrzostw Świata Juniorów 

 
• Na Mistrzostwach Świata Juniorów prawo startu mają cztery kobiety i 

czterech mężczyzn. Po trzech zawodników ma prawo startu na 
poszczególnych dystansach. 

• Zawodnicy zakwalifikowani do Pucharów Świata 1-4 mają zagwarantowany 
start w Mistrzostwach Świata Juniorów na każdym dystansie indywidulanym. 

• Pozostali zawodnicy wybrani zostaną na podstawie wyników z zawodów OZR: 
 - 12-14.11.2021 Elbląg 

         - 3-5.12.2021 Białystok 
            - 28-30.2022 Opole 

• Zawodnicy kwalifikują się na podstawie klasyfikacji generalnej na 3 
dystansach 500, 1000, 1500.  
Pod uwagę będą brane dwa najlepsze rezultaty na każdym dystansie. 
Klasyfikacja generalna = dwa najlepsze miejsca na 1500m+ dwa najlepsze 
miejsca na 500m+ dwa najlepsze miejsca na 1000m.  

• Jeżeli po sześciu najlepszych wynikach zawodnicy uzyskają tą samą liczbę 
punktów to o zwycięstwie zadecyduje kolejny najlepszy wynik z dowolnego 
dystansu. 

• Skład na poszczególne dystanse zostanie wybrany spośród zawodników, 
którzy wygrali klasyfikację generalną na podstawie punktów zdobytych na 
danym dystansie. 

• Liczba zawodników, która uzyska kwalifikację na zawodach OZR w ww. 
terminach jest zależna od liczby osób zakwalifikowanych na Puchary Świata. 

• Punktacja odbywa się w systemie klasyfikacji generalnej z Pucharu Świata. 
• Jeśli zawodnik z kategorii C2 będzie demonstrował wysoką dyspozycję 

sportową podczas startów w sezonie 2021/2022 może być również brany 
pod uwagę przy selekcji, ale tylko w sytuacji, gdy będzie startował w 
zawodach kwalifikacyjnych OZR w kategorii wyższej tj. Jun B, A, Senior.  

• O występie indywidualnym zawodników decyduje trener kadry w 
porozumieniu z Dyrektorem Sportowym. 

• O ostatecznym składzie reprezentacji na Mistrzostwa Świata Juniorów 
decyduje Prezydium PZŁS na wniosek Dyrektora Sportowego, po propozycji 
trenera Kadry. 



 

VI. Zasady kwalifikacji do Mistrzostw Świata  

 
• Na Mistrzostwach Świata prawo startu mają 3 kobiety i 2 mężczyzna 
• Medaliści Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Europy oraz Pucharów Świata w 

biegach indywidualnych automatycznie otrzymują kwalifikację do startu w 
Mistrzostwach Świata oraz zachowują prawo startu w biegach 
indywidualnych podczas Mistrzostw Świata. Decyzja o zmianie zawodnika 
może nastąpić na skutek choroby bądź kontuzji zawodnika 

• W następnej kolejności do startu w Mistrzostwach Świata kwalifikują się 
zawodnicy, którzy zaprezentowali wysoki poziom sportowy w startach 
indywidualnych podczas Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Europy (TOP 12) 
lub/i Pucharów Świata (Top 16 PŚ 1-4) mają prawo do indywidualnego 
startu. 

• Jeśli nie ma medalistów o startach indywidualnym zawodników decyduje 
Trener Główny w porozumieniu z Dyrektorem Sportowym rozważając 
najlepsze rezultaty kolejno z Pucharów Świata 1-4, Mistrzostwach Europy i 
Igrzyskach Olimpijskich.  

• W sytuacji kwalifikacji sztafet o składzie reprezentacji decyduje Trener 
Główny i Dyrektor Sportowy po analizie czasowej sztafet z PŚ 1-4 dla 
poszczególnych zawodników, która wyłoni najbardziej wartościowych 
łyżwiarzy dla tej konkurencji.  

• O ostatecznym składzie reprezentacji na Mistrzostwa Świata decyduje 
Prezydium PZŁS na wniosek Dyrektora Sportowego, po propozycji trenera 
Kadry. 
 
 

VII. Zasady kwalifikacji do Winter EYOF 

•  Na zawodach EYOF prawo startu mają 2 kobiety i 2 mężczyzn. 
•  Zawodami kwalifikacyjnymi będą zawody OZR: 

 - 12-14.11.2021 Elbląg 
         - 3-5.12.2021 Białystok 
            - 28-30.2022 Opole 

• Zawodnicy kwalifikują się na podstawie klasyfikacji generalnej na 3 
dystansach 500, 1000, 1500.  
Pod uwagę będą brane dwa najlepsze rezultaty na każdym dystansie. 



Klasyfikacja generalna = dwa najlepsze miejsca na 1500m+ dwa najlepsze 
miejsca na 500m+ dwa najlepsze miejsca na 1000m.  

• Jeżeli po sześciu najlepszych wynikach zawodnicy uzyskają tą samą liczbę 
punktów to o zwycięstwie zadecyduje kolejny najlepszy wynik z dowolnego 
dystansu. 

• O ostatecznym składzie reprezentacji na EYOF decyduje Prezydium PZŁS na 
wniosek Dyrektora Sportowego, po propozycji trenera Kadry.  

Kwalifikacje na pozostałe zawody 

Danubia Cup (junior ABCD), Baltic Cup, ISU Junior Challenge 

• Zawodnicy kwalifikują się na poprzedzających bezpośrednio Danubię/Baltic 
Cup/ISU Junior Challenge zawodach OZR na podstawie punktów 
wielobojowych. W wyjątkowych sytuacjach o składzie decyduje Dyrektor 
Sportowy. 

• Do składu reprezentacji Polski zakwalifikują się 3 najlepsze zawodniczki i 3 
najlepszych zawodników z kategorii Junior C oraz najlepszy zawodnik i 
zawodniczka z kategorii Junior D. 

• Do finałowej serii zawodów pierwszeństwo mają zawodnicy, którzy walczą 
o miejsca 1-8 w ogólnej klasyfikacji po potwierdzeniu dobrej dyspozycji 
fizycznej i zdrowotnej w zawodach poprzedzających dane zawody. 

• O składzie reprezentacji decyduje Prezydium PZŁS na wniosek trenera Kadry 
i Dyrektora Sportowego. 

*Warunkiem startu dla zawodników zakwalifikowanych do reprezentowania Polski 
jest ich dobra dyspozycja zdrowotna. W przypadku, gdy zawodnik jest 
kontuzjowany i nie może pokazać swoich maksymalnych możliwości zostanie 
zastąpiony zgodnie z wyborem Dyrektora Sportowego. 
 
 


