Zasady kwalifikacji do reprezentacji Polski Seniorów i U23 w slalomie
kajakowym na rok 2017
I. Kwalifikacje mają na celu wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników do osad
w konkurencjach indywidualnych, K-1M, C-1M, C-2M, K-1K i C-1K, którzy będą
reprezentowali Polskę w sezonie 2017.
II. Zawody kwalifikacyjne do sezonu 2017 odbędą się:
- w Krakowie w dniach 06-07.05.2017 r.,
- w Liptowskim Mikulaszu w dniach 12-14.05.2017 r., lub w Rudnicach nad Labem w dniach
13-14.05.2017r
Łącznie przeprowadzone zostaną 4 starty z czego trzy będą się liczyć, a najgorszy odpada.
System startów:
Kraków 06-07.05.2017
1 start 06.05.2017 (sobota) – zawody rozgrywane w formacie:
- pierwszy przejazd półfinał – do finału dostaje się 50% polskich zawodniczek i zawodników
(osad), a w przypadku nieparzystej ilości zawodników 50% + 1,
- drugi przejazd, finał
2 start 07.05.2017 (niedziela) – zawody rozgrywane w formacie:
- pierwszy przejazd półfinał – do finału dostaje się 50% polskich zawodniczek i zawodników
(osad), a w przypadku nieparzystej ilości zawodników 50% + 1,
- drugi przejazd, finał
Podczas zawodów kwalifikacyjnych w Krakowie, w trakcie odprawy kierowników ekip lub
po ostatnim treningu odbędzie się losowanie trenerów, którzy zgłoszą się do ustawiania trasy
(maksymalnie po jednym z klubu). Wylosowany będzie jeden trener na jeden dzień zawodów.
Liptowski Mikulasz 12-14.05.2017
3 start 12.05.2017 r., (piątek) – zawody rozgrywane w formacie:
- pierwszy przejazd półfinał – do finału dostaje się 50% polskich zawodniczek i zawodników
(osad), a w przypadku nieparzystej ilości zawodników 50% + 1,
- drugi przejazd, finał
4 start 13-14.05.2017 r., (sobota-niedziela) – ostateczny wynik zawodów.
W przypadku, gdy 3 i 4 start kwalifikacyjny odbędzie się w Rudnicach, będą obowiązywały
takie same zasady jak w Krakowie podczas 1 i 2 startu kwalifikacyjnego.
Jeżeli chodzi o ilość zawodniczek i zawodników (osad) w zawodach kwalifikacyjnych, do
każdego finału awansuje 50% startujących, ale nie mniej niż po 8 zawodników (osad)
w konkurencji K1 M i C1M i nie mniej niż 5 zawodniczek i zawodników (osad) w K1K,
C1K, C2M. Zasada ta nie będzie obowiązywać w przypadku 4 startu, jeżeli odbędzie się on
w Liptowskim Mikulaszu ponieważ będą tam brane pod uwagę wyniki zawodów, które będą
przeprowadzone według regulaminu ICF.
Jeśli zawodnicy będą startowali poza grupą rankingową, do kwalifikacji będzie brany również
ich ostateczny wynik i będzie porównany do grupy rankingowej.
III. Z czterech startów liczą się trzy najlepsze wyniki – najsłabszy wynik odpada.
IV. Zawodniczki i zawodnicy (osady), którzy uzyskają najwyższą łączną ilość punktów
w trzech startach, zajmują odpowiednio 1, 2, 3, 4 miejsce, itd.

V. Punktacja:
W zakresie kwalifikacji 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, których celem będzie ustalenie
w rankingu ostatecznej kolejności zawodniczek i zawodników (osad).
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.
W przypadku remisu i wzięcia pod uwagę małych punktów, wygrywa ten zawodnik
i zawodniczka (osada), który(a) zdobędzie mniejszą ilość punktów, w dodatkowej punktacji.
VI. 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: Bogdan Okręglak, Janusz Żyłka-Żebracki,
Zbigniew Miązek i wiceprezes PZKaj Bogusław Popiela. Jeśli nie będzie możliwości odbycia
zawodów w innym miejscu i terminie, kwalifikacje będą zakończone na podstawie odbytych
startów.
VII. Zawodniczki i zawodnicy (osady) z miejsc 1-3 w każdej konkurencji uzyskują prawo
startu w ME seniorów oraz trzech pierwszych PŚ.
Prawo startu w IV i V PŚ uzyskają zawodniczki i zawodnicy (osady) którzy:
-zajmą przynajmniej raz miejsce w pierwszej „dziesiątce”, w ostatecznej klasyfikacji
zawodów: ME i w pierwszych trzech PŚ.
-zajmą 1 lub 2 miejsce w rywalizacji wśród polskich zawodniczek i zawodników (osad) –
liczy się najwyższe uzyskane miejsce podczas ME i pierwszych trzech PŚ.
VIII. W dodatkowym starcie weryfikującym skład reprezentacji, który odbędzie się podczas
MP w Krakowie w terminie 08-09.07.2017, weryfikacji będą podlegali tylko zawodniczki
i zawodnicy (osady), którzy podczas ME i pierwszych trzech PŚ nie zajmą ani razu miejsc
w finałowej „dziesiątce” i zajmą najsłabsze, czyli 3 miejsce spośród startujących Polaków
w danej konkurencji.
Zawodniczka i zawodnik (osada), którzy wygrają rywalizacje o 3 miejsce do reprezentacji
w zawodach weryfikacyjnych, uzyskają prawo startu w IV i V PŚ.
IX. Reprezentacja Polski w slalomie (po 3 osady w każdej konkurencji) wyłoniona na
podstawie wyników uzyskanych podczas ME i wszystkich PŚ uzyskuje prawo do zgłoszenia
przez PZK do startu w MŚ.
Prawo startu w MŚ uzyskają Zawodniczki i zawodnicy (osady) którzy:
- zajmą przynajmniej raz miejsce w finałowej „dziesiątce” zawodów (ME, I-V PŚ)

- w sytuacji nieuzyskania miejsc finałowych (1-10) zajmą miejsca 1 -3 w rywalizacji wśród
polskich zawodników (liczy się najwyższe miejsce uzyskane podczas ME i PŚ)
- w sytuacji remisu i zajęcia przez dwie zawodniczki, lub dwóch zawodników (dwie osady)
takich samych miejsc, decydował będzie kolejny najlepszy start każdego z nich.
X. Dla grupy U23 będzie prowadzona 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 obowiązują z dniem zatwierdzenia
przez Zarząd PZKaj. tj. 26.01.2017 r.

