
 
 

 
 

 

1 Puchar Polski 

Zawody Konsultacyjne Seniorów 

 

 

Cel: 

Sprawdzenie przygotowania i wyselekcjonowanie szerokiej grupy zawodników – kandydatów 

do reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe oraz mistrzostwa świata i Europy, które 

odbędą się w 2020 roku. 

Kwalifikacja do reprezentacji nastąpi zgodnie z obowiązującymi „Zasadami kwalifikacji do 

reprezentacji Polski seniorów, w tym U-23, w kajakarstwie klasycznym w 2020 roku”. 

 

Miejsce, termin, organizator: 

Kwalifikacje zostaną przeprowadzone w terminie 24-26.04.2020 r. w Centralnym Ośrodku 

Sportu, Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu. Organizatorem zawodów jest Polski 

Związek Kajakowy. 

Uczestnictwo: 

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy urodzeni w 2001 roku i starsi. Prawo startu mają 

tylko i wyłącznie zawodnicy posiadający licencję - zgłoszeni do Polskiego Związku 

Kajakowego 

 

Kajakarki. 
Konkurencje:  K1 2000m 

  K1 1000m 

  K1 500m 

- Przejazdy indywidualne w K1 na dystansie 1 x 2000m i 1 x 1000m z 10 minutową przerwą 

pomiędzy wyścigami;   

- Czasy uzyskane w przejeździe indywidualnym na dystansie 2000m, stanowią podstawę do 

kwalifikacji do wyścigów finałowych na dystansie 1000m;  

- Czasy uzyskane w przejeździe indywidualnym na dystansie 1000m, są podstawą do kwalifikacji do  

wyścigów finałowych na dystansie 500m; 

- Wyścigi finałowe: A, B i C na dystansie 1000m, zostaną rozegrane wg miejsc zajętych w wyścigu 

indywidualnym na dystansie 2000m. Tory w finałach zostaną przydzielone wg. klucza: pierwszy czas 

z przejazdu na 2000 metrów - tor nr 5 w finale A, drugi czas - tor nr 4 w finale A, trzeci czas - tor nr 6 

itd., 10 czas – tor nr 5 w finale B, itd.; 

- Wyścigi finałowe: A, B i C na dystansie 500m, zostaną rozegrane wg zajętych miejsc w wyścigu 

indywidualnym na dystansie 1000m. Tory w finałach zostaną przydzielone wg klucza: pierwszy czas  

z przejazdu na 1000 metrów - tor nr 5 w finale A, drugi czas - tor nr 4 w finale A, trzeci czas - tor nr 6 

itd., 10 czas – tor nr 5 w finale B, itd. 
 

Wstępna kwalifikacja do reprezentacji narodowej kobiet – kajakarek, oddzielnie dla grupy seniorek  

i U-23, dotyczy 14 miejsc, na które kwalifikuje się pierwszych 12 zawodniczek wyłonionych według 

punktacji z rankingu (tab. nr 1), w którym uwzględniono miejsca uzyskane: 

 w przejazdach indywidualnych – suma czasów z wyścigów 2000m i 1000m, 

 w wyścigach finałowych K1 1000m, 

 w wyścigach finałowych K1 500m, 

w tym zwyciężczynie finałów K1 500 i K1 1000m oraz po 2 zawodniczki z grupy seniorek i U-23, 

zakwalifikowane na wniosek trenerów prowadzących.  



           
Liczba zawodniczek powołanych na poszczególne akcje szkoleniowe, będzie uzależniona od 

możliwości finansowych oraz polityki startowej PZKaj.  
 

Punktacja: 

 K1 2000m i K1 1000m – suma czasów 

 K1 1000m – wg miejsca zajętego w finale 

 K1 500m – wg miejsca zajętego w finale 

Uwaga: 1 miejsce w finale B jest miejscem 10, itd., pierwsze w finale C jest miejscem 19, itd. 

 

 

 
Tabela nr 1 / Punktacja – kajakarki 
 

Miejsce 
Suma czasów przejazdów 

indywidualnych 

(2000m + 1000m) 

Punkty 
Miejsce 

Wyścigi finałowe 1000m 
Punkty 

Miejsce 

Wyścigi finałowe 500m 
Punkty 

1 27 1 27 1 27 
2 26 2 26 2 26 
3 25 3 25 3 25 
4 24 4 24 4 24 
5 23 5 23 5 23 
6 22 6 22 6 22 
7 21 7 21 7 21 
8 20 8 20 8 20 
9 19 9 19 9 19 
10 18 10 18 10 18 
11 17 11 17 11 17 
12 16 12 16 12 16 
13 15 13 15 13 15 
14 14 14 14 14 14 
15 13 15 13 15 13 
16 12 16 12 16 12 
17 11 17 11 17 11 
18 10 18 10 18 10 
19 9 19 9 19 9 
20 8 20 8 20 8 
21 7 21 7 21 7 
22 6 22 6 22 6 
23 5 23 5 23 5 
24 4 24 4 24 4 
25 3 25 3 25 3 
26 2 26 2 26 2 
27 1 27 1 27 1 

 

Uwaga: Ilość przyznawanych punktów będzie modyfikowana w zależności od ilości startujących zawodniczek, 

np. przy 20 zawodniczkach - za 1 miejsce 20 pkt., itd. 

 

Kanadyjkarki 
Konkurencje:   

C2 500m - wyścig finałowy, który zostanie rozegrany zgodnie z Krajowymi Zasadami Kwalifikacji do 

Reprezentacji Polski na Igrzyska XXXII Olimpiady Tokio 2020 oraz C1 500m i C1 200m, w których 

rozegrane zostaną wyścigi kwalifikacyjne, półfinały i finały (A i B, ew. C). 

 

Wstępna kwalifikacja do reprezentacji narodowej kobiet – kanadyjkarek (seniorki i U-23), która 

zostanie objęta szkoleniem centralnym przygotowującym do startów międzynarodowych w sezonie 

2020, dotyczy 6 miejsc, na które kwalifikuje się pierwszych 5 zawodniczek wyłonionych według 

punktacji z rankingu (tab. nr 2), w którym uwzględniono miejsca uzyskane w wyścigach finałowych 



           
C1 200m i C1 500m, w tym zwyciężczynie z obu dystansów oraz 1 zawodniczka na wniosek trenera 

głównego kadry narodowej. Przy kwalifikacji zawodniczki na wniosek trenera kadry narodowej, 

będzie brana pod uwagę strona, z której zawodniczka wiosłuje, co może być istotne przy tworzeniu 

osad C2. Musi ona jednak uplasować się w rankingu (tab. nr 2) nie dalej niż na 7 miejscu.  

Liczba zawodniczek powołanych na poszczególne akcje szkoleniowe, będzie uzależniona od 

możliwości finansowych oraz polityki startowej PZKaj.  
 

Punktacja: 

 C1 200m – wg miejsca zajętego w finale 

 C1 500m – wg miejsca zajętego w finale 

Uwaga: 1 miejsce w finale B jest miejscem 10, itd., pierwsze w finale C jest miejscem 19, itd. 

 

     
 

Tabela nr 2 / Punktacja kanadyjkarki 
 

Miejsce 
Wyścigi finałowe 200m 

Punkty 
Miejsce 

Wyścigi finałowe 500m 
Punkty 

1 18 1 18 

2 17 2 17 
3 16 3 16 

4 15 4 15 
5 14 5 14 

6 13 6 13 

7 12 7 12 
8 11 8 11 

9 10 9 10 
10 9 10 9 

11 8 11 8 
12 7 12 7 

13 6 13 6 

14 5 14 5 
15 4 15 4 

16 3 16 3 
17 2 17 2 

18 1 18 1 
 

Uwaga: Ilość przyznawanych punktów będzie modyfikowana w zależności od ilości startujących zawodniczek, 

np. przy 20 zawodniczkach - za 1 miejsce 20 pkt., itd. 

 

Kajakarze. 
Konkurencje:  K1 1000m  

  K1 200m 

  K1 500m 

Rozegrane zostaną wyścigi kwalifikacyjne, półfinały i finały (A i B, C). 

Wstępna kwalifikacja do reprezentacji narodowej kajakarzy, która zostanie objęta szkoleniem 

centralnym, przygotowującym do startów międzynarodowych w sezonie 2020, dotyczy 14 miejsc 

(seniorzy i U-23),  na które kwalifikuje się: 

 pierwszych 4 zawodników z finału A w konkurencji K1 1000m, 

 pierwszych 4 zawodników z finału A w konkurencji K1 500m, 

 pierwszych 4 zawodników z finału A w konkurencji K1 200m. 

W przypadku, kiedy powtórzą się ci sami zawodnicy w grupie kwalifikowanej na podstawie wyników 

z różnych dystansów, w ich miejsce zostaną powołani zawodnicy z kolejnych miejsc. 

Na miejsca 13 i 14 zostaną powołani zawodnicy na wniosek trenera głównego kadry narodowej. 

Wyłonieni w wyniku ww. zawodów zawodnicy zostaną objęci przygotowaniami do nast. imprez 

międzynarodowych w sezonie 2020: 



           
 Puchar Świata ICF 1/2020, Racice/CZE, 07-10.05.2020, 

 Puchar Świata ICF 2/2020, Duisburg/GER, 21-25.05.2020, 

 Mistrzostwa Europy Seniorów w Sprincie, Bascov-Pitesti/ROU, 04-07.06.2020, 

 Mistrzostwa Europy U-23 w Sprincie, Moskwa/RUS, 02-05.07.2020  

Ustalenie składów osad K2 i K4 zgłaszanych do startów międzynarodowych, nastąpi po analizie 

wyników sportowych ww. zawodów, z uwzględnieniem wyników testów wydolnościowych oraz 

testów tensometrycznych dot. techniki wiosłowania.  

Liczba zawodników powołanych na poszczególne akcje szkoleniowe, będzie uzależniona od 

możliwości finansowych oraz polityki startowej PZKaj.  

 

Kanadyjkarze 
Konkurencje:  C1 1000m  

  C1 500m 

Rozegrane zostaną wyścigi kwalifikacyjne, półfinały i finały (A i B, C). 

Zawodnicy ubiegający się o kwalifikację do reprezentacji narodowej mają obowiązek startu na dwóch 

dystansach. 

Wstępna kwalifikacja do reprezentacji narodowej kanadyjkarzy (seniorzy i U-23), która zostanie 

objęta szkoleniem centralnym, przygotowującym do startów międzynarodowych w sezonie 2020, 

dotyczy 14 miejsc, w tym dla zawodników U23, na które kwalifikuje się: 

 pierwszych 8 zawodników z finału A w konkurencji C1 1000m, 

 pierwszych 4 zawodników z finału A w konkurencji C1 500m 

W przypadku, kiedy powtórzą się ci sami zawodnicy w grupie kwalifikowanej z wyścigów finałowych 

na dystansie 1000m i 500m, wówczas w ich miejsce zostaną powołani zawodnicy z kolejnych miejsc. 

Na miejsca 13 i 14 zostaną powołani zawodnicy na wniosek trenera głównego kadry narodowej. 

W kwalifikacji kanadyjkarzy będzie brana pod uwagę strona, z której wiosłują zawodnicy, w celu 

zachowania odpowiedniej proporcji wiosłujących z prawej i lewej strony, co jest istotne przy doborze 

zawodników do osad C2. 

Liczba zawodników powołanych na poszczególne akcje szkoleniowe, będzie uzależniona od 

możliwości finansowych oraz polityki startowej PZKaj.  

 

Zgłoszenia, losowanie: 

Zgłoszenia imienne należy dokonać poprzez system elektroniczny, który zostanie 

uruchomiony na stronie internetowej PZKaj. Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem 

13.04.2020 r. Kierownicy ekip będą mogli odbierać program zawodów w dniu 24.04.2020 r. 

od godziny 10.00. 

Opłaty. 
Za każdego zgłoszonego zawodnika na liście zbiorczej, opłata startowa wynosi 30,00zł. 

Opłatę startową należy wpłacać na konto Polskiego Związku Kajakowego nr: 53 1240 

2034 1111 0000 0307 0530 w nieprzekraczalnym terminie do 13.04.2020 r. 

W tytule opłaty należy wpisać „1PP-ZKS”. Brak uregulowania należności spowoduje 

niedopuszczenie zawodników danego klubu do uczestnictwa w zawodach. 

Opłata regulaminowa za protest – 10 krotna wysokość diety. 

Opłata regulaminowa za odwołanie – 20 krotna wysokość diety. 

 

Ramowy program: 

24.04.2020 r. (piątek) 

Finał C-2 500m kobiet 

Godz. 20:00 odprawa techniczna kierowników ekip. 

Pobieranie numerów osobistych dla przejazdu indywidualnego kajakarek seniorek. 
 



           
25.04.2020 r. (sobota) 

Od godz. 09:00 kwalifikacje (indywidualne) dla kobiet, kajakarek na dystansie 2000 metrów 

i 1000 m /przerwa 10 minut/ - obowiązują numery osobiste. 

Od godz. 10:10 kwalifikacje i finały w konkurencji K1 mężczyzn, kajakarzy oraz C1 

kanadyjkarek na dystansie 200 m, ponadto kwalifikacje w C1 kanadyjkarzy na dyst. 500 m. 

Po południu kwalifikacje na dystansie 1000 m dla kanadyjkarzy i kajakarzy oraz wyścigi 

finałowe dla kajakarek i kajakarzy. 

 

26.04.2020 r. (niedziela) – od godz. 09:00 

Kwalifikacje w K1 dla kajakarzy i w C-1 dla kanadyjkarek na dystansie 500 m, a następnie 

wyścigi finałowe na tym dystansie dla kajakarek, kanadyjkarek, kanadyjkarzy i kajakarzy. 

W następnej kolejności, wyścigi finałowe w C1 na dystansie 1000 m. 

 

Ramowy program może ulec zmianie w zależności od liczby przysłanych zgłoszeń. 

Szczegółowy – minutowy program konsultacji, zostanie opracowany na podstawie zgłoszeń. 

 

Różne: 

Do udziału w wyścigach indywidualnych będą dopuszczone tylko zawodniczki, posiadające 

numery osobiste. Numery będą wydawane kierownikom ekip po odprawie technicznej w dniu 

24.04 br. Numery należy zwrócić po zakończeniu „1PP-ZKS”. Koszt niezwróconego numeru 

wynosi 300,00zł (za każdy numer). W pozostałych wyścigach (eliminacyjnych i finałowych) 

obowiązują numery na łodziach zgodnie z Regulaminem PZKaj. Każda łódź biorąca udział 

w regatach musi posiadać urządzenia chroniące ją przed zatonięciem – musi być 

niezatapialna. Podczas „1PP-ZKS” będzie prowadzona kontrola sprzętu specjalistycznego 

w zakresie ciężaru i niezatapialności. 

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizacje zgłaszające. 

Koszt organizacji regat pokrywa Polski Związek Kajakowy. 

W sprawach nieujętych w niniejszej zapowiedzi stosuje się przepisy aktualnego 

„Regulaminu Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego”. 

 

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. 


