
Puchar Polski 2 – Regaty Eliminacyjne Seniorów. 
 
Cel: 
Wyłonienie reprezentacji narodowej do startu w zawodach rangi międzynarodowej i mistrzowskiej 
międzynarodowej, w kategoriach seniorów i młodzieżowej. Kwalifikacja do reprezentacji nastąpi 
zgodnie z obowiązującymi „Zasadami kwalifikacji do reprezentacji Polski w 2017 r. w kajakarstwie 
klasycznym”. 
Miejsce, termin, organizator: 
Kwalifikacje zostaną przeprowadzone w terminie: 11-13.05.2017 r. na torze regatowym Malta 
w Poznaniu. Organizatorem, na zlecenie Polskiego Związku Kajakowego, jest Wielkopolski Związek 
Kajakowy, przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Uczestnictwo: 
W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy urodzeni w 1998 roku i starsi. Prawo startu mają tylko 
i wyłącznie zawodnicy zgłoszeni do Polskiego Związku Kajakowego. 
Kobiety: 
K1 200 m 
K1 500 m 
K1 1000 m 
Pierwszego dnia w godzinach przedpołudniowych, wyścigi kwalifikacyjne (przedbiegi,  półfinały) 
i finały w konkurencji K1 na dystansie 200 metrów. Po przerwie obiadowej wyścigi eliminacyjne 
(przedbiegi, półfinały) w konkurencji K1 na dystansie 500 metrów. Drugiego dnia wyścigi finałowe 
na dystansie 500 m oraz wyścigi kwalifikacyjne (przedbiegi, półfinały) i finały w konkurencji K1 na 
dystansie 1000 metrów. 
Punktacja RES i U23: (tabela nr 1) 
Miejsce 
 

Punkty za 
200 m 

Punkty 
za 500 m 

Punkty 
za 1000 m 

1 18 18 9 
2 17 17 8 
3 16 16 7 
4 15 15 6 
5 14 14 5 
6 13 13 4 
7 12 12 3 
8 11 11 2 
9 10 10 1 
10 9 9  
11 8 8  
12 7 7  
13 6 6  
14 5 5  
15 4 4  
16 3 3  
17 2 2  
18 1 1  
 
Wstępna kwalifikacja do reprezentacji narodowej kobiet – kajakarek (łącznie z U23) dotyczy 
czternastu miejsc, na które kwalifikuje się pierwszych dwanaście zawodniczek wyłonionych 
według punktacji z rankingu (tab. nr 1) z wyścigów finałowych w K1 na dystansach: 200 m, 
500 i 1000 m (w tym zwyciężczynie z poszczególnych dystansów) oraz dwie zawodniczki 
kwalifikowane na wniosek trenera kadry – łącznie czternaście zawodniczek. 
1. Punktacja 
- 200 m do osiemnastego miejsca (finał A i B) 
- 500 m do osiemnastego miejsca (finał A i B) 
- 1000 m do dziewiątego miejsca (tylko finał A) 
 
Kanadyjkarki 
C1 200 m 
C1 500 m 



Pierwszego dnia w godzinach przedpołudniowych, wyścigi kwalifikacyjne (przedbiegi,  półfinały) 
i finały w konkurencji C1 na dystansie 200 metrów. Po przerwie obiadowej wyścigi kwalifikacyjne 
(przedbiegi, półfinały) w konkurencji C1 na dystansie 500 m – finały odbędą się drugiego dnia. 
Wstępna kwalifikacja kanadyjkarek do reprezentacji narodowej na zawody międzynarodowe 
i mistrzowskie międzynarodowe, dotyczy pięciu miejsc, na które kwalifikują się pierwsze 
cztery zawodniczki wyłonione według punktacji z rankingu (tab. nr 1), z wyścigów 
finałowych w C-1 na dystansach 200 m i 500 m, w tym zwyciężczynie z poszczególnych 
dystansów   oraz piąta na wniosek trenera kadry, w przypadku konieczności dopasowania 
zawodniczek w osadzie C2, między innymi z uwagi na stronę, z której wiosłują. Zawodniczka 
wnioskowana przez trenera musi zająć do siódmego miejsca w rankingu. 
 
Kanadyjkarze  
C1 200 m 
C1 1000 m 
C1 500 m 
Pierwszego dnia rano, wyścigi kwalifikacyjne (przedbiegi, półfinały) i finały w konkurencji C1 na 
dystansach 200 m. Po przerwie obiadowej wyścigi kwalifikacyjne (przedbiegi, półfinały) i finały 
w konkurencji C1 na dystansach 1000 m. Drugiego dnia wyścigi kwalifikacyjne (przedbiegi, 
półfinały) i finały w konkurencji C1 na dystansie 500 m. 
Zawodnicy ubiegający się o kwalifikacje do reprezentacji, mają obowiązek startu na minimum 
dwóch dystansach.   
Wstępna kwalifikacja kanadyjkarzy do szkolenia centralnego, przygotowującego do startu 
w zawodach międzynarodowych dotyczy czternastu miejsc (w tym dla zawodników U23), na 
które kwalifikują się: 
- pierwszych ośmiu zawodników z finału A w konkurencji C1 na dystansie 1000 m 
- pierwszych dwóch zawodników z finału A w konkurencji C1 na dystansie 500 m 
- pierwszych dwóch zawodników z finału A w konkurencji C1 na dystansie 200 m 
W kwalifikacji kanadyjkarzy będzie brana pod uwagę strona, z której wiosłują zawodnicy 
w celu zachowania odpowiedniej ilości wiosłujących z prawej i lewej strony, co będzie 
niezbędne w przypadku składania osad C2. 
W przypadku, kiedy powtórzą się ci sami zawodnicy w grupie kwalifikowanej na różnych 
dystansach, wówczas w ich miejsce zostaną powołani kolejni zawodnicy. 
Na miejsca trzynaste i czternaste, zostaną powołani zawodnicy na wniosek trenera kadry. 
 
Kajakarze: 
K1 200 m 
K1 1000 m 
K1 500 m 
Pierwszego dnia, rano wyścigi kwalifikacyjne (przedbiegi, półfinały) i finały w konkurencji K1 na 
dystansie 200 metrów. Po przerwie obiadowej wyścigi kwalifikacyjne (przedbiegi, półfinały) i finały 
w konkurencji K1 na dystansie 1000 metrów. 
Drugiego dnia wyścigi kwalifikacyjne (przedbiegi, półfinały) i finały w konkurencji K1 na dystansie 
500 metrów. 
Wstępna kwalifikacja do reprezentacji narodowej kajakarzy, dotyczy czternastu miejsc (w tym dla 
zawodników U23), na które kwalifikuje się: 
- pierwszych pięciu zawodników z finału A w konkurencji K1 na dystansie 1000 m 
- pierwszych pięciu zawodników z finału A w konkurencji K1 na dystansie 500 m 
- pierwszych dwóch zawodników z finału A w konkurencji K1 na dystansie 200 m 
W przypadku, kiedy powtórzą się ci sami zawodnicy w grupie kwalifikowanej na różnych dystansach, 
wówczas w ich miejsce zostaną powołani kolejni zawodnicy. 
Na miejsca trzynaste i czternaste, zostaną powołani zawodnicy na wniosek trenera kadry. 
 
Zgłoszenia, losowanie: 
Zgłoszenia imienne, alfabetycznie i tylko na liście zbiorczej z podaniem rocznika, należy wysłać na 
adres: Wielkopolski Związek Kajakowy, ul. Wł. Reymonta 35, 60-791 Poznań, tel. 603 078 203, 
email: wzkaj@wp.pl z dopiskiem „PP2-RES” Zawodnicy zgłoszeni do PP2-RES, zostaną 



rozlosowani. Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem 21.04.2017 r. Kierownicy ekip mogą 
odbierać program PP2-RES w dniu 11.05.2017 r. od godziny 15.00 
 
Ramowy program: 
11.05.2017 r. (czwartek) – godz. 18.30 odprawa techniczna 
12.05.2017 r. (piątek) – od godz. 8.30 
Konkurencje: 
Kobiety – 200 m i 500 m 
Mężczyźni - 200 m i 1000 m 
13.05.2017 r. (sobota) – od godz. 8.30 
Konkurencje: 
Kobiety – 500 m (cd) i 1000 m 
Mężczyźni – 500 m 
Ramowy program może ulec zmianie w zależności od ilości przysłanych zgłoszeń. 
Szczegółowy – minutowy program eliminacji, zostanie opracowany na podstawie zgłoszeń. 
 
Opłaty: 
Za każdego zgłoszonego zawodnika  do Młodzieżowych Mistrzostw Polski 1-krotna wysokość 
obowiązującej diety (z listy zbiorczej). W szczególnych okolicznościach, wynikających z przyczyn 
organizacyjnych, wysokość opłaty startowej może być zwiększona, o czym uczestnicy zostaną 
poinformowani odrębnym komunikatem, zamieszczonym na stronie PZKaj i podczas odprawy 
technicznej. Za dogłoszenie zawodnika (tylko z listy zbiorczej) - 10 krotna wysokość diety. Wadium 
za protest - 10 krotna wysokość diety. Wadium za odwołanie - 20 krotna wysokość diety. 
 
Spośród zawodników wstępnie zakwalifikowanych do reprezentacji, na wniosek trenerów kadry 
odpowiedzialnych za grupy szkoleniowe, zostanie ustalony ostateczny skład reprezentacji  Polski na 
zawody międzynarodowe i mistrzowskie międzynarodowe w poszczególnych kategoriach wiekowych. 
O składach osad reprezentacyjnych decyduje trener kadry. 
 
Zasady szczególne. 
1. Reprezentacja Polski w grupie młodzieżowej zostanie wyłoniona z zawodniczek 
i zawodników zajmujących kolejne miejsca w punktacji ostatecznej regat eliminacyjnych. 
2. Zarząd ma prawo do zmniejszenia ilości powoływanych i szkolonych zawodniczek 
i zawodników w zależności  od posiadanego budżetu. 
3. Ostateczne prawo interpretacji tego regulaminu przysługuje Zarządowi PZKaj., którego decyzje są 
ostateczne. 
 
Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizacje zgłaszające. Organizator służy pomocą 
w rezerwacji noclegów i wyżywienia. Zamówienia do dnia 21.04.2017 należy składać na adres: 
Wielkopolski Związek Kajakowy, ul. Reymonta 35, 60-791 Poznań, e-mail: wzkaj@wp.pl 
 
Uwaga: 
Zgodnie z pkt. 5.3.2 aktualnego regulaminu wyścigów kajakarstwa klasycznego – kierownicy ekip 
muszą dostarczyć oryginały podpisanych list zbiorczych (ze stosownym oświadczeniem) PRZED 
ROZPOCZĘCIEM ODPRAWY TECHNICZNEJ, mimo wcześniejszego wysłania listy, drogą 
elektroniczną. 
Podczas regat będzie prowadzona kontrola licencji zawodników wraz z badaniami lekarskimi w 
związku z tym ww. dokumentacja musi być również dostarczona przed odprawą techniczną. 


