Zasady kwalifikacji do Reprezentacji Polski Seniorów i U23 w slalomie kajakowym na
sezon 2018:
I. Kwalifikację mają na celu wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników (osad)
w konkurencjach indywidualnych, K-1M, C-1M, K-1K, C-1K, C-2M, którzy będą
reprezentowali Polskę w sezonie 2018 r. w najważniejszych zawodach sezonu MŚ,
ME, PŚ.
II. Zawody kwalifikacyjne do Reprezentacji Polski seniorów i U23 w slalomie sezonu
2018 odbędą̨ się̨:
- w Liptowskim Mikulaszu lub w Pradze1 i 2 start kwalifikacyjny w dn. 12-13.05.2018 r.,
- w Krakowie 3 i 4 start kwalifikacyjny w dn. 19-20.05.2018 r.
Łącznie przeprowadzone zostaną̨ 4 starty z czego 3 najlepsze starty będą̨ się̨ liczyć́ do
końcowej punktacji a najgorszy odpada.
System startów:
Liptowski Mikulasz lub Praga 12-13.05.2018 r.
1 start kwalifikacyjny 12.05.2018 (sobota) – zawody rozgrywane w formacie:
- pierwszy przejazd PÓŁFINAŁ w którym startują wszyscy zgłoszeni zawodnicy i
zawodniczki (osady)
-drugi przejazd FINAŁ decydujący o kolejności zajętych miejsc w zawodach, do finału
awansuje po 10 najlepszych polskich zawodniczek i zawodników (osad) zgodnie z zajętymi
miejscami w półfinale
2 start kwalifikacyjny 13.05.2017 (niedziela) – zawody rozgrywane w formacie:
- pierwszy przejazd PÓŁFINAŁ w którym startują wszyscy zgłoszeni zawodnicy i
zawodniczki (osady)
-drugi przejazd FINAŁ decydujący o kolejności zajętych miejsc w zawodach, do finału
awansuje po 10 najlepszych polskich zawodniczek i zawodników (osad) zgodnie z zajętymi
miejscami w półfinale
Kraków 19-20.05.2018
3 start kwalifikacyjny 19.05.2018 (sobota)– zawody rozgrywane w formacie:
- pierwszy przejazd PÓŁFINAŁ w którym startują wszyscy zgłoszeni zawodnicy i
zawodniczki (osady)
- drugi przejazd FINAŁ decydujący o kolejności zajętych miejsc w zawodach, do finału
awansuje po 10 najlepszych polskich zawodniczek i zawodników (osad) zgodnie z zajętymi
miejscami w półfinale.

4 start 20.05.2018 r., (niedziela)
- pierwszy przejazd PÓŁFINAŁ w którym startują wszyscy zawodnicy i zawodniczki
(osady) którzy uzyskali prawo startu w niedzielnym półfinale zgodnie z wynikami sobotnich
kwalifikacji do Mistrzostw Polski
- drugi przejazd FINAŁ decydujący o kolejności zajętych miejsc w zawodach, do finału
awansuje po 10 najlepszych polskich zawodniczek i zawodników (osad) zgodnie z zajętymi
miejscami w półfinale
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.

III. Podczas zawodów kwalifikacyjnych w Krakowie z pośród trzech trenerów grup
seniorskich oraz trenera grupy U23 zostanie wylosowany trener do ustawienia
trasy. Wylosowany będzie jeden trener na jeden dzień zawodów. Trener
wylosowany do stawiania trasy na sobote nie bierze udziału w losowaniu do
stawiania trasy w niedzielę.

IV.

Zgodnie z zapowiedzią Prezesa Polskiego Związku Kajakowego w ramach
programu „Ochrona Mistrza” z kwalifikacji do Reprezentacji Polski seniorów w
slalomie w roku 2018 zwolnieni są i uzyskują prawo startu w MŚ Rio De Janeiro
BRA, ME Praga CZE, PŚ: Liptowski Mikulasz SVK, Kraków POL, Augsburg
GER, Tacen SLO, La Seu d’Urgel ESP indywidualni medaliści Mistrzostw Europy
Seniorów z 2017 roku tj. Polaczyk Mateusz K1-M, Popiela Dariusz K1-M,
Brzeziński Filip - Brzeziński Andrzej C2-M.

Zawodnicy zwolnieni z kwalifikacji na 2018 a startujący w zawodach kwalifikacyjnych nie są
brani do punktacji kwalifikacji i nie punktują w poszczególnych startach. Zawodnicy Ci nie są
brani również do ilości osób zakwalifikowanych do finałowej 10-tki. Ich ewentualne starty w
tych zawodach kwalifikacyjnych mają dla nich charakter kontrolny w przygotowaniach do
imprez głównych sezonu 2018.

V. Z czterech rozegranych startów liczą się trzy najlepsze wyniki – najsłabszy wynik
odpada.
VI. Zawodniczki i zawodnicy (osady), którzy uzyskają najwyższą łączną ilość punktów w
trzech startach, zajmują odpowiednio 1, 2, 3, 4 miejsce, itd.
VII.

Punktacja w kwalifikacjach do reprezentacji narodowej, zawodnicy będą
rywalizować wyłącznie w gronie polskich zawodników. Za zdobycie
poszczególnych miejsc zostaną przyznane punkty, według punktacji olimpijskiej,
tj. 1m - 9pkt, 2m - 7pkt, 3m – 6pkt, 4m – 5pkt, 5m – 4pkt, 6m – 3pkt, 7m – 2pkt,
8m – 1pkt Warunkiem sklasyfikowania zawodniczek i zawodników (osad) jest
udział we wszystkich czterech startach. Odstępstwem od tej zasady może być
kontuzja bądź choroba potwierdzona przez lekarza kadry bądź COMS. Po

zakończonych kwalifikacjach sporządzony zostanie ranking zawodniczek i
zawodników (osad) wg punktacji olimpijskiej.
W przypadku remisu brane pod uwagę będą tzw. małe punkty, to znaczy suma
trzech najlepszych wyników (z trzech najlepszych startów, których suma daje
określone punkty zgodnie z zapisem w powyższym punkcie V).
1. Miejsce (zwycięzca) otrzymuje: 0 pkt. 2. Miejsce zawodnik otrzymuje ilość
punktów odpowiadającej rzeczywistej stracie do zwycięzcy, zgodnej z oficjalnymi
wynikami zawodów (przykład miejsce I = 0 pkt, miejsce II strata 0,9 = 0,9 pkt,
miejsce III strata 2,15 = 2,15 pkt itd.) W przypadku remisu i wzięcia pod uwagę
małych punktów, wygrywa ten zawodnik, zawodniczka (osada), który(a)
zdobędzie mniejszą ilość punktów, w tej punktacji.

VIII.

W przypadku braku możliwości rozegrania wszystkich startów w jednakowych
standardach np. z powodu powodzi lub innych niesprzyjających warunków
atmosferycznych np. burzy, gradobicia etc. może być wyznaczone inne miejsce i
termin kwalifikacji. Decyzję w takim przypadku podejmą trenerzy w składzie:
Janusz Żyłka-Żebracki, Zbigniew Miązek, Grzegorz Polaczyk, Jakub Chojnowski i
wiceprezes PZKaj Bogusław Popiela. Jeśli nie będzie możliwości odbycia
zawodów w innym miejscu i terminie, kwalifikacje będą zakończone na podstawie
odbytych startów.

IX. 1. Zawodniczki i zawodnicy (osady) z miejsc 1-3 w każdej konkurencji uzyskują
prawo startu w ME seniorów, PŚ seniorów i MŚ seniorów.
2. Decyzję o zgłoszeniu do najważniejszych zawodów sezonu MŚ, ME, PŚ w
konkurencji C2MX każdorazowo podejmie Dyrektor Sportowy PZK.
X. Dla grupy U23 imprezami docelowymi w 2018 roku będą MŚ w Ivrea ITA, ME w
Bratysławie SVK. Prowadzona będzie osobna punktacja oparta na tych samych
zasadach, co do grupy seniorów tylko pod uwagę będą brani zawodnicy w wieku
młodzieżowym i juniorskim.
XI. Zarząd PZK podejmie ostateczną decyzję dotyczącą ilości zawodników i zawodniczek
(osad), których udział w ME, PŚ i MŚ zostanie sfinansowany z budżetu PZK.
Zasady kwalifikacji do reprezentacji w slalomie kajakowym na 2018 rok
obowiązują z dniem zatwierdzenia ich przez Zarząd PZKaj.

Bogusław Popiela
V-ce Prezes PZK

Zatwierdzone Uchwałą Zarządu 03/12/2017 z dnia 16.12.2017 r.

