Zasady Kwalifikacji do Reprezentacji Polski Juniorów w slalomie
kajakowym na 2018 rok.
Główną imprezą do której zostały wyznaczone kwalifikacje dla grupy juniorskiej w
sezonie 2018. są:
Mistrzostwa Świata Juniorów Ivrea – Włochy (17-22.07.2018)
Mistrzostwa Europy Juniorów Bratysława – Słowacja (15-19.08.2018)
W kwalifikacjach zostały wyznaczone cztery starty, na których zawodnicy będą mogli
rywalizować o zakwalifikowanie się do grupy, która zostanie objęta przygotowaniami
do MŚJ i MEJ w 2018 roku
System startów:
Liptowski Mikulasz lub Praga 12.05.2018.
1 start (12.05.2018 – Sobota) – zawody rozgrywane w formacie 1 przejazd półfinał –
gdzie startują wszystkie zgłoszone osady.
Drugi przejazd finał, gdzie dostaje się po 10 najlepszych polskich zawodniczek i
zawodników, zgodnie z zajętymi w półfinale miejscami.
Kraków 19-20.05.2018.
2 start (19.05.2018 – Sobota) – zawody rozgrywane w formacie 1 przejazd półfinał –
gdzie startują wszystkie zgłoszone osady.
Drugi przejazd finał, gdzie dostaje się po 10 najlepszych polskich zawodniczek i
zawodników, zgodnie z zajętymi w półfinale miejscami.
3 start – (20.05.2018 – Niedziela) – zawody rozgrywane w formacie 1 przejazd
półfinał – gdzie startują wszystkie zgłoszone osady.
Drugi przejazd finał, gdzie dostaje się po 10 najlepszych polskich zawodniczek i
zawodników, zgodnie z zajętymi w półfinale miejscami.
Wietrznice 02.06.2018.
4 start – (02.06.2018 – Sobota) – zawody rozgrywane w formacie 1 przejazd półfinał
– gdzie startują wszystkie zgłoszone osady.
Drugi przejazd finał, gdzie dostaje się po 10 najlepszych polskich zawodniczek i
zawodników, zgodnie z zajętymi w półfinale miejscami.
Jeśli zawodnicy będą startowali poza grupą rankingową to do kwalifikacji będzie
brany również ich ostateczny wynik i będzie porównany do grupy rankingowej.
Jeśli w zawodach będą brać udział obcokrajowcy, startują oni w kwalifikacjach poza
konkurencją.
Najgorszy występ z przedstawionych powyżej 4 startów zostaje odrzucony.
Do końcowej klasyfikacji wliczają się punkty z 3 najlepszych startów.
W przypadku gdy w zawodach będzie brało udział mniej niż 10 zawodniczek,
zawodników (osad) w którejś z konkurencji to do finału awansują wszyscy startujący
w danej konkurencji.

PUNKTACJA:
Zawodnicy rywalizować będą w swoim gronie - polskich zawodników.
Za zdobycie poszczególnych miejsc zostaną przyznane im punkty według
następującej zasady: (punktacja olimpijska)
1m - 9pkt, 2m - 7pkt, 3m – 6pkt, 4m – 5pkt, 5m – 4pkt, 6m – 3pkt, 7m – 2pkt, 8m –
1pkt
Warunkiem sklasyfikowania zawodnika (osady) jest udział we wszystkich czterech
startach. Odstępstwem od tej zasady może być kontuzja bądź choroba potwierdzona
przez lekarza kadry bądź COMS.
W przypadku remisu będzie brany pod uwagę czwarty (najgorszy) start.
Dodatkowa punktacja :
Zastosowana zostanie dodatkowa punktacja celem wyłonienia zwycięzcy w sytuacji
zdobycia takiej samej liczby punktów (po czterech startach) wg punktacji głównej.
1. Miejsce I (zwycięzca) otrzymuje: 0 pkt.
2. Miejsce II: ilość uzyskanych pkt. odpowiada rzeczywistej stracie do zwycięzcy,
zgodnej z oficjalnymi wynikami (przykład miejsce I = 0 pkt. miejsce II strata 0,9 = 0,9
pkt. miejsce III strata 2,15 = 2,15 pkt. itd.
Po zakończonych kwalifikacjach sporządzony zostanie ranking wg punktacji powyżej.
Zawodnik (osada) który(a) zdobędzie mniejszą ilość punktów wygrywa w tej
punktacji.

Kwalifikacje na PNOL 2018.
Na zawody Nadziei Olimpijskich nie będą powoływani zawodnicy kończący wiek
juniora(ostatni rocznik )
Natomiast jeśli będzie miejsce będą mogli być powołani najlepsi młodzicy, którzy w
Mistrzostwach Polski Młodzików za sezon 2018 zajmą 1,2 ,3 miejsce w
konkurencjach K-1M, K-1K,C-1M,C,1K.
W przypadku braku możliwości rozegrania wszystkich startów np. z powodu
powodzi lub innych warunków atmosferycznych powodujących niesprawiedliwe
warunki dla wszystkich zawodników, może być wyznaczone inne miejsce i termin
kwalifikacji. Decyzję w takim przypadku podejmie trener kadry juniorów i wiceprezes
PZKaj Bogusław Popiela. W pierwszej kolejności będzie wyznaczone inne miejsce
zawodów. Jeśli nie będzie możliwości odbycia zawodów w innym miejscu kwalifikacje
będą zakończone na podstawie odbytych startów.
Zawodniczki i zawodnicy którzy zajmą w kwalifikacji miejsce 1-3 w każdej konkurencji
uzyskają prawo startu w MŚJ i MEJ
Zarząd PZKaj podejmie ostateczną decyzję dotyczącą ilości zawodników i
zawodniczek, osad, których udział w MŚJ i MEJ zostanie sfinansowany z budżetu
PZKaj
Zasady kwalifikacji do reprezentacji juniorów na sezon 2018 obowiązują z dniem
zatwierdzenia ich przez zarząd PZKaj.
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