
 
Załącznik do 

Regulaminu powoływania kadry narodowej i reprezentacji Polski  
w parakajakarstwie w 2017 r. 

 
Kryteria ogólne (do kadry narodowej): 
1. Posiadanie klasyfikacji nadanej na podstawie badań przez narodowych lub 
międzynarodowych klasyfikatorów w parakajakarstwie  posiadających certyfikaty ICF. 
2. Posiadanie licencji zawodniczej PZKaj. 
3. Aktualne – udokumentowane  badania sportowo-lekarskie. 
4. Zajęcie do 2 miejsca podczas Kwalifikacji w Parakajakarstwie  w odpowiedniej kategorii/ 
klasie 
5. Udział w Igrzyskach Paraolimpijskich 
 
Kryteria wynikowe (do reprezentacji Polski): 
1. Zajęcie do 2 miejsca w konkurencjach K-1 i V-1 w kategoriach kobiet i mężczyzn 
w poszczególnych kategoriach/klasach w I lub II zawodach kwalifikacyjnych. 
2. Spełnienie limitu czasowego 110% średniej czasów zwycięzców MŚ 2014,2015,2016 
w konkurencjach kajakowych lub 107% średniej czasów zwycięzców MŚ 2014,2015,2016 
w konkurencjach kanadyjkowych z wyjątkiem klasy VL1 wśród kobiet, gdzie podany czas 
jest 115% najlepszego czasu w historii. 
 
 

LIMITY CZASOWE * 

KLASA CZAS KLASA CZAS 
M K1 K K1 

KL1 55,30 KL1 1.01,93 

KL2 46,01 KL2 58,60 
KL3 43,20 KL3 55,52 

M VL1 K VL1 
VL1 1.00,41 VL1 1.09,18 

VL2 53,26 VL2 1.05,34 

VL3 54,38 VL3 1.04,82 
 

 
Zasady kwalifikacji do imprez mistrzowskich w sezonie 2017 
 
1. MISTRZOSTWA ŚWIATA RACICE 23-27.08.2017 
Liczba miejsc w reprezentacji narodowej: 
Kajakarze do 6 
Zawodnicy, którzy zajmą pierwsze miejsca w wyścigach kwalifikacyjnych w poszczególnych 
klasach startowych oraz zawodnicy z miejsc drugich po spełnieniu limitu czasu. 
Kajakarki do 6 
Zawodniczki, które zajmą pierwsze miejsca w wyścigach kwalifikacyjnych w poszczególnych 
klasach startowych oraz zawodniczki z miejsc drugich po spełnieniu limitu czasu. 
Kanadyjkarze do 6 



Zawodnicy z miejsc pierwszych i drugich w poszczególnych klasach startowych w przypadku 
spełnienia limitu czasu. 
Kanadyjkarki do 6 
Zawodniczki z miejsc pierwszych i drugich w poszczególnych klasach startowych w 
przypadku spełnienia limitu czasu. 
 
Zawodników powołuje się na podstawie II zawodów kwalifikacyjnych. 
Zawodnicy, którzy zakwalifikują się w jednej z konkurencji, mogą wystartować w innej 
w przypadku wolnych miejsc dla reprezentacji. 
Liczba miejsc w reprezentacji uzależniona jest od możliwości finansowych Związku i może 
ulec zmniejszeniu. 
 
2. MISTRZOSTWA EUROPY PLOVDIV 14-21.07.2017 
Liczba miejsc w reprezentacji narodowej 
Kajakarze do 3 
Zawodnicy, którzy zajmą pierwsze miejsca w wyścigach kwalifikacyjnych w poszczególnych 
klasach startowych oraz spełnią limit czasu 
Kajakarki do 3 
Zawodniczki, które zajmą pierwsze miejsca w wyścigach kwalifikacyjnych w poszczególnych 
klasach startowych oraz spełnią limit czasu 
Kanadyjkarze do 3 
Zawodnicy z miejsc pierwszych w poszczególnych klasach startowych w przypadku 
spełnienia limitu czasu. 
Kanadyjkarki do 3 
Zawodniczki z miejsc pierwszych w poszczególnych klasach startowych w przypadku 
spełnienia limitu czasu. 
 
Zawodników powołuje się na podstawie I zawodów kwalifikacyjnych 
Zawodnicy, którzy zakwalifikują się w jednej z konkurencji, mogą wystartować w innej 
w przypadku wolnych miejsc dla reprezentacji. 
Liczba miejsc w reprezentacji uzależniona jest od możliwości finansowych Związku i może 
ulec zmniejszeniu. 
 
3. PUCHAR ŚWIATA SZEGED 26-28.05.2017 
Liczba miejsc w reprezentacji narodowej 
Kajakarze do 3 
Zawodnicy, którzy zajmą pierwsze miejsca w wyścigach kwalifikacyjnych w poszczególnych 
klasach startowych oraz spełnią limit czasu 
Kajakarki do 3 
Zawodniczki, które zajmą pierwsze miejsca w wyścigach kwalifikacyjnych w poszczególnych 
klasach startowych oraz spełnią limit czasu 
Kanadyjkarze do 3 
Zawodnicy z miejsc pierwszych w poszczególnych klasach startowych w przypadku 
spełnienia limitu czasu. 
Kanadyjkarki do 3 
Zawodniczki z miejsc pierwszych w poszczególnych klasach startowych w przypadku 
spełnienia limitu czasu. 
 
Zawodników powołuje się na podstawie I zawodów kwalifikacyjnych 



Zawodnicy, którzy zakwalifikują się w jednej z konkurencji, mogą wystartować w innej 
w przypadku wolnych miejsc dla reprezentacji. 
Liczba miejsc w reprezentacji uzależniona jest od możliwości finansowych Związku i może 
ulec zmniejszeniu. 
W zawodach Pucharu Świata pierwszeństwo udziału mają zawodnicy, którzy nie posiadają 
klasyfikacji międzynarodowej. 
 
Postanowienia końcowe 

 
1. Zarząd ma prawo do zmniejszenia ilości powołanych zawodniczek i zawodników 
w zależności od posiadanego budżetu. 
 
2. Ostateczne prawo interpretacji tego regulaminu przysługuje Zarządowi PZKaj., 
którego decyzje są ostateczne. 

 

 
 
 
 
 
Zatwierdzony w dniu 26.01.2017 r. 
 


