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Załącznik nr 7 

Do Regulaminu Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego – Polskiego Związku Sportowego 

„ZASADY KWALIFIKACJI DO KADRY NARODOWEJ W SPORCIE SPADOCHRONOWYM” 

 
SPIS SKRÓTÓW I OKREŚLEŃ UŻYTYCH W ZAŁĄCZNIKU 

• AP  – Aeroklub Polski – Polski Związek Sportowy 

• FAI –  Fédération Aéronautique Internationale – Międzynarodowa Federacja Lotnicza 

• Komisja – Komisja Spadochronowa 

• SKN – określenie ogólne Spadochronowej Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego 

• SKN FS 4way / FS 8way –  Spadochronowa Kadra Narodowa FS 4way / FS 8way 

• SKN VFS 4way –  Spadochronowa Kadra Narodowa VFS 4way 

• SKN CP – Spadochronowa Kadra Narodowa Canopy Piloting 

• SKN Freestyle, 2WD/4WD  – Spadochronowa Kadra Narodowa Freestyle 

• SKN FS Wingsuit i Speed – Spadochronowa Kadra Narodowa Wingsuit i Speed   

• SKN CF – Spadochronowa Kadra Narodowa Canopy Formation 

• SKN SKJ – Spadochronowa Kadra Narodowa Seniorów, Kobiet i Juniorów 

• SMP FS 4way – Spadochronowe Mistrzostwa Polski w konkurencji FS 4way 

• SMP FS 4way/FS 8way  – Spadochronowe Mistrzostwa Polski w konkurencji FS 4way/FS 8way 

• SMP CP – Spadochronowe Mistrzostwa Polski w konkurencji Canopy Piloting 

• SMP 2WD/4WD  – Spadochronowe Mistrzostwa Polski w konkurencji Freestyle, 2WD/4WD 

• SMP Wingsuit i Speed  – Spadochronowe Mistrzostwa Polski w konkurencji Wingsuit i Speed     

• SMP CF – Spadochronowe Mistrzostwa Polski w konkurencji Canopy Formation 

• SMP – Spadochronowe Mistrzostwa Polski  

• SME – Spadochronowe  Mistrzostwa Europy 

• SMS – Spadochronowe Mistrzostwa Świata  

• SPS – Spadochronowy Puchar Świata 

• SPE – Spadochronowy Puchar Europy 
------ 
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1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1.1 W niniejszych ZASADACH określone są szczegółowe zasady kwalifikowania zawodników do 
poszczególnych SKN, w tym: 

a) w konkurencji FS 4way Open i Kobiet oraz FS 8way (akrobacja zespołowa), zwana  
w skrócie: SKN FS 4way / FS 8way; 

b) w konkurencji VFS 4way (wertykalna akrobacja zespołowa), zwana w skrócie: SKN VFS 
4way; 

c) w konkurencji Canopy Piloting; 

d) w konkurencji Freestyle, 2way Dynamic / 4 way Dynamic, zwana w skrócie: SKN Freestyle, 
2WD / 4WD; 

e) w konkurencji Wingsuit i Speed, zwana w skrócie: SKN Wingsuit i Speed; 

f)  w konkurencji Canopy Formation, zwana w skrócie: SKN CF; 

g) w konkurencjach klasycznych seniorów, kobiet i juniorów, zwana w skrócie SKN SKJ.  

1.2 W skład kadry w poszczególnych konkurencjach spadochronowych mogą być powoływani 
aktualnie najlepsi skoczkowie spadochronowi, wyłonieni drogą rywalizacji sportowej  
w zawodach spadochronowych rangi Mistrzostw Polski i innych lub, w przypadku braku 
rozegrania z różnych przyczyn takich zawodów, na podstawie oceny aktualnego poziomu 
umiejętności sportowych i kwalifikacji fachowych oraz dotychczasowego dorobku sportowego 
ocenionego przez Trenera wspólnie z Komisją Spadochronową AP.  

1.3 Projekty składów osobowych i ilościowych SKN w poszczególnych dyscyplinach sporządza 
trener SKN i przedkłada go Komisji Spadochronowej AP do akceptacji oraz w celu opracowania 
wniosku do ZAP o powołanie do SKN w poszczególnych konkurencjach spadochronowych.  

2. SKŁAD ILOŚCIOWY SKN W POSZCZEGÓLNYCH KONKURENCJACH SPADOCHRONOWYCH  

2.1 Ustala się następujące ilości składów SKN w poszczególnych konkurencjach: 

a) SKN FS 4way (Open i Kobiet) / FS 8way liczy max. 36 osób, z czego:  
-  w FS 4way (Open lub Kobiet) drużynę stanowi 4 zawodników plus 1 osoba kamerzysta 

oraz 1 osoba zawodnik rezerwowy. W FS 4way powoływane są po dwie drużyny (Open  
i Kobiet), 

-   w FS 8way powołuje się jedną drużynę 8 osobową plus 1 kamerzysta oraz  
3 zawodników rezerwowych; 

b) SKN VFS 4way liczy max. 12 osób z czego 4 osoby to zawodnicy drużyny plus 1 osoba 
kamerzysta oraz 1 osoba zawodnik rezerwowy. Powołuje się dwie drużyny;  

c) SKN CP liczy max. 8 osób; 

d) SKN Freestyle,2WD/4WD liczy max. 20 osób, z czego 10 osób to zawodnicy Freestyle,  
6 osób to 3 drużyny 2WD oraz 4 osoby to drużyna 4WD; 

e) SKN Wingsuit i Speed liczy 8 osób; 

f)  SKN CF liczy 10 osób; 

g) SKN SKJ w konkurencjach klasycznych liczy max. 22 osoby. 
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3. ZASADY KWALIFIKACJI DO SKN W POSZCZEGÓLNYCH KONKURENCJACH  

3.1 Kwalifikowanie do SKN FS 4way / FS 8way odbywa się na podstawie wyników zawodów 
krajowych wg poniższych zasad:  

a)   Do SKN FS 4way - najlepsze 2 drużyny wyłonione na podstawie rozegranych zawodów rangi 
Mistrzostw Polski FS 4way w kategorii Open.  

b) Do SKN FS 4way - najlepsze 2 drużyny wyłonione na podstawie rozegranych zawodów rangi 
Mistrzostw Polski FS 4way w kategorii Kobiet. 

c) Zawodnicy rezerwowi (4 osoby) na podstawie wniosku drużyn.  

d)  W przypadku nieodbycia się zawodów rangi Mistrzostw Polski w tej konkurencji, SKN FS 
4way powołuje się na podstawie oceny dotychczasowych osiągnięć, oceny odpowiedniego 
poziomu wyszkolenia poszczególnych członków drużyny, dokonanej przez Komisję 
wspólnie z Trenerem.  

e) W przypadku zwolnienia miejsca w SKN FS 4way w trakcie roku kalendarzowego oraz gdy 
zachodzi uzasadniona potrzeba, skład osobowy SKN FS 4way może być uzupełniony  
w oparciu o oceny dotychczasowych osiągnięć, oceny odpowiedniego poziomu wyszkolenia 
poszczególnych zawodników, dokonanej przez Komisję wspólnie z Trenerem.  

f)  Do SKN FS 8way - najlepsza drużyna wyłoniona na podstawie rozegranych zawodów rangi 
Mistrzostw Polski FS 8way obejmująca 8 członków drużyny, kamerzystę oraz zawodników 
rezerwowych na podstawie wniosku drużyny. 

g)  W przypadku nieodbycia się zawodów rangi Mistrzostw Polski w tej konkurencji, SKN FS 
8way powołuje się na podstawie oceny dotychczasowych osiągnięć, oceny odpowiedniego 
poziomu wyszkolenia poszczególnych członków drużyny, dokonanej przez Komisję 
wspólnie z Trenerem. 

h)  W przypadku zwolnienia miejsca w SKN FS 8way w trakcie roku kalendarzowego oraz gdy 
zachodzi uzasadniona potrzeba, skład osobowy SKN FS 8way może być uzupełniony  
w oparciu o oceny dotychczasowych osiągnięć, oceny odpowiedniego poziomu wyszkolenia 
poszczególnych zawodników, dokonanej przez Komisję wspólnie z Trenerem. 

3.2 Kwalifikowanie do SKN VFS 4way odbywa się na podstawie wyników zawodów krajowych wg 
poniższych zasad:  

a) najlepsze 2 drużyny wyłonione na podstawie rozegranych zawodów rangi Mistrzostw Polski 
VFS 4way  

b) zawodnicy rezerwowi (2 osoby) na podstawie wniosku drużyn.  

c) W przypadku nieodbycia się zawodów rangi Mistrzostw Polski w tej konkurencji, SKN VFS 
4way powołuje się na podstawie oceny dotychczasowych osiągnięć, oceny odpowiedniego 
poziomu wyszkolenia poszczególnych członków drużyny, dokonanej przez Komisję 
wspólnie z Trenerem.  

d) W przypadku zwolnienia miejsca w SKN VFS 4way w trakcie roku kalendarzowego oraz gdy 
zachodzi uzasadniona potrzeba, skład osobowy SKN VFS 4way może być uzupełniony  
w oparciu o oceny dotychczasowych osiągnięć, oceny odpowiedniego poziomu wyszkolenia 
poszczególnych zawodników, dokonanej przez Komisję wspólnie z Trenerem.  

3.3 Kwalifikowanie do SKN CP odbywa się na podstawie wyników zawodów krajowych wg 
poniższych zasad:  
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a) Najlepsi zawodnicy wyłonieni na podstawie rozegranych zawodów rangi Mistrzostw Polski 
Canopy Piloting, 

b) W przypadku nieodbycia się zawodów rangi Mistrzostw Polski w tej konkurencji, SKN CP 
powołuje się na podstawie oceny dotychczasowych osiągnięć, oceny odpowiedniego 
poziomu wyszkolenia poszczególnych zawodników, dokonanej przez Komisję wspólnie z 
Trenerem. 

c) W przypadku zwolnienia miejsca w SKN CP w trakcie roku kalendarzowego oraz gdy 
zachodzi uzasadniona potrzeba, skład osobowy SKN CP  może być uzupełniony w oparciu  
o oceny dotychczasowych osiągnięć, oceny odpowiedniego poziomu wyszkolenia 
poszczególnych zawodników, dokonanej przez Komisję wspólnie z Trenerem.  

3.4 Kwalifikowanie do SKN Freestyle, 2WD/4WD odbywa się na podstawie wyników zawodów 
krajowych wg poniższych zasad:  

a) Najlepsi zawodnicy wyłonione na podstawie rozegranych zawodów rangi Mistrzostw Polski 
Freestyle, 2WD/4WD   

b) W przypadku nieodbycia się zawodów rangi Mistrzostw Polski w tej konkurencji, SKN 
Freestyle,2WD/4WD powołuje się na podstawie oceny dotychczasowych osiągnięć, oceny 
odpowiedniego poziomu wyszkolenia poszczególnych członków drużyny, dokonanej przez 
Komisję wspólnie z Trenerem. 

c) W przypadku zwolnienia miejsca w SKN Freestyle, 2WD/4WD w trakcie roku 
kalendarzowego oraz gdy zachodzi uzasadniona potrzeba, skład osobowy SKN Freestyle, 
2WD/4WD może być uzupełniony w oparciu o oceny dotychczasowych osiągnięć, oceny 
odpowiedniego poziomu wyszkolenia poszczególnych zawodników, dokonanej przez 
Komisję wspólnie z Trenerem.  

3.5 Kwalifikowanie do SKN Wingsuit i Speed odbywa się na podstawie wyników zawodów 
krajowych wg poniższych zasad:  

a) 8 najlepszych zawodników (kobiet i mężczyzn) - 5 osób w konkurencji Wingsuit  
i 3 osoby w konkurencji Speed; 

b) W przypadku nieodbycia się zawodów rangi Mistrzostw Polski w tej konkurencji, SKN 
Wingsuit i Speed powołuje się na podstawie oceny dotychczasowych osiągnięć, oceny 
odpowiedniego poziomu wyszkolenia poszczególnych zawodników, dokonanej przez 
Komisję wspólnie z Trenerem. 

c) W przypadku zwolnienia miejsca w SKN Wingsuit i Speed w trakcie roku kalendarzowego 
oraz gdy zachodzi uzasadniona potrzeba, skład osobowy SKN Wingsuit i Speed może być 
uzupełniony w oparciu o oceny dotychczasowych osiągnięć, oceny odpowiedniego 
poziomu wyszkolenia poszczególnych zawodników, dokonanej przez Komisję wspólnie  
z Trenerem.  

3.6 Kwalifikowanie do SKN CF odbywa się na podstawie wyników zawodów krajowych wg 
poniższych zasad:  

a) 10 najlepszych zawodników (kobiet i mężczyzn) wyłonionych na podstawie rozegranych 
zawodów rangi Mistrzostw Polski CF; 

b) W przypadku nieodbycia się zawodów rangi Mistrzostw Polski w tej konkurencji, SKN 
Canopy Formation powołuje się na podstawie oceny dotychczasowych osiągnięć, oceny 
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odpowiedniego poziomu wyszkolenia poszczególnych członków drużyny, dokonanej przez 
Komisję wspólnie z Trenerem; 

c) W przypadku zwolnienia miejsca w SKN Canopy Formation w trakcie roku kalendarzowego 
oraz gdy zachodzi uzasadniona potrzeba, skład osobowy SKN Canopy Formation może być 
uzupełniony w oparciu o oceny dotychczasowych osiągnięć, oceny odpowiedniego 
poziomu wyszkolenia poszczególnych zawodników, dokonanej przez Komisję wspólnie  
z Trenerem.  

3.7 Kwalifikowanie do SKN SKJ odbywa się na podstawie wyników zawodów krajowych  
i zagranicznych wg poniższych zasad:  

a)   po 4 czołowych zawodników i zawodniczek z klasyfikacji generalnej SMP seniorów 
i seniorek oraz 3 juniorów i juniorek z klasyfikacji generalnej SMP (wyłonionych oddzielnie 
dla każdej z klasyfikacji); 

b)  2 czołowych spadochroniarzy/spadochroniarek pod warunkiem, że uplasowali się na 
pierwszych dwóch miejscach w konkurencji celność lądowania na SMP  ( wyłonionych 
oddzielnie dla każdej z klasyfikacji); 

c)  zawodnicy SMŚ, którzy zajęli miejsce nie gorsze niż 5 

d)  zawodnicy SME, którzy zajęli miejsce nie gorsze niż 5 

e)  zawodnicy SPŚ, którzy zajęli miejsce nie gorsze niż 5 

f)  zawodnicy SPE, którzy zajęli miejsce nie gorsze niż 5   

g)  W przypadku nieodbycia się zawodów rangi SMP, zawodników do SKN SKJ o których mowa 
pod lit. a) i b) powołuje się na podstawie oceny dotychczasowych osiągnięć, oceny 
odpowiedniego poziomu wyszkolenia poszczególnych zawodników, dokonanej przez 
Komisję wspólnie z Trenerem. 

a) W przypadku zwolnienia miejsca w w SKN SKJ w trakcie roku kalendarzowego oraz gdy 
zachodzi uzasadniona potrzeba, skład osobowy w SKN SKJ może być uzupełniony w oparciu 
o oceny dotychczasowych osiągnięć, oceny odpowiedniego poziomu wyszkolenia 
poszczególnych zawodników, dokonanej przez Komisję wspólnie z Trenerem.  

4.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

4.1 Do wiążącej interpretacji ZASAD KWALIFIKACJI DO KADRY NARODOWEJ W SPORCIE 
SPADOCHRONOWYM uprawniona jest Komisja Spadochronowa AP. 

4.2 ZASADY KWALIFIKACJI DO KADRY NARODOWEJ W SPORCIE SPADOCHRONOWYM – Załącznik nr 
7 do Regulaminu KN został opracowany i przyjęty przez Komisje Spadochronową  AP. 

4.3  ZASADY KWALIFIKACJI DO KADRY NARODOWEJ W SPORCIE SPADOCHRONOWYM – Załącznik 
Nr 7 do Regulaminu został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego Nr 90/XX/2019 
w dniu 21.02.2019 r.  

4.4 Traci moc obowiązywania Załącznik Nr 7 do Regulaminu powoływania kadry narodowej 
Aeroklubu Polskiego – Polskiego Związku Sportu Lotniczego (zatwierdzony uchwałą Zarządu AP 
Nr 386/10/XVIII/2012 w dniu 18 marca 2012r.)  
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