
Zatwierdzone uchwałą elektroniczną nr 49/2019 z dnia 20.11.2019 r. 

 

Zasady kwalifikacji do Reprezentacji Polski Seniorów i U-23 

w Slalomie Kajakowym na sezon 2020 

 
I. Kwalifikacje mają na celu wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w konkurencjach 

indywidualnych: K-1K, C-1K, K-1M, C-1M, którzy będą reprezentowali Polskę w sezonie 2020  

w najważniejszych zawodach międzynarodowych, tj. Mistrzostwach Europy Seniorów (ME), Pucharze 

Świata ICF (PŚ ICF 2020), Mistrzostwach Świata U-23 (MŚ U-23) i Mistrzostwach Europy U-23  

(ME U-23).  

 

II. Zawody kwalifikacyjne do Reprezentacji Polski Seniorów i U-23 w slalomie na sezon 2020 odbędą ̨się:̨  

 w Krakowie - 1 i 2 start kwalifikacyjny, w dniach 25-26.04.2020,  

 w Liptowskim Mikulaszu/Słowacja - 3 i 4 start kwalifikacyjny, w dniach 02-03.05.2020.  

Łącznie przeprowadzone zostaną 4 starty, z czego 3 najlepsze starty będą się liczyć do końcowej 

punktacji.  

System startów:  

Kraków - Tor Kolna „Krakowskie Slalomy”, 25-26.04.2020 

1 start kwalifikacyjny - 25.04.2020 (sobota) – zawody rozgrywane w formacie: 

 

 Pierwszy przejazd - PÓŁFINAŁ, w którym startują wszyscy zgłoszeni zawodnicy  i zawodniczki. 

 

 Drugi przejazd - FINAŁ, decydujący o kolejności zajętych miejsc w pierwszych zawodach 

kwalifikacyjnych. Do finału awansuje po 10 najlepszych polskich zawodniczek i zawodników, zgodnie  

z miejscami zajętymi w półfinale. 

 

2 start kwalifikacyjny - 26.04.2020 (niedziela) – zawody rozgrywane w formacie: 

 Pierwszy przejazd - PÓŁFINAŁ, w którym startują wszyscy zgłoszeni zawodnicy  i zawodniczki. 

 

 Drugi przejazd - FINAŁ, decydujący o kolejności zajętych miejsc w drugich zawodach kwalifikacyjnych. 

Do finału awansuje po 10 najlepszych polskich zawodniczek i zawodników, zgodnie z miejscami 

zajętymi w półfinale. 

 

 

Liptowski Mikulasz/Słowacja „36 International Liptov Canoe Slalom”, 02-03.05.2020 

 

3 start kwalifikacyjny - 02.05.2020 (sobota) – zawody rozgrywane w formacie: 

 

 Pierwszy przejazd - PÓŁFINAŁ, w którym startują wszyscy zgłoszeni zawodnicy  i zawodniczki. 

 

 Drugi przejazd - FINAŁ, decydujący o kolejności zajętych miejsc w trzecich zawodach kwalifikacyjnych. 

Do finału awansuje po 10 najlepszych polskich zawodniczek i zawodników, zgodnie z miejscami 

zajętymi w półfinale. 



4 start kwalifikacyjny - 03.05.2020 (niedziela) – zawody rozgrywane w formacie:  

 Pierwszy przejazd - PÓŁFINAŁ, w którym startują wszyscy zgłoszeni zawodnicy  i zawodniczki. 

 

 Drugi przejazd - FINAŁ, decydujący o kolejności zajętych miejsc w czwartych zawodach 

kwalifikacyjnych. Do finału awansuje po 10 najlepszych polskich zawodniczek i zawodników, zgodnie  

z miejscami zajętymi w półfinale. 

 

III. W przypadku, gdy w zawodach będzie brało udział mniej niż 10 zawodniczek, zawodników w którejś  

z konkurencji, do finału awansują wszyscy startujący w danej konkurencji. 

 

IV. W przypadku nie ukończenia przejazdu (DNF) lub dyskwalifikacji (DSQ), zawodnik automatycznie 

zajmuje ostatnie miejsce. W sytuacji nie ukończenia przejazdu (DNF) lub dyskwalifikacji (DSQ) więcej 

niż jednego zawodnika, zajmują oni miejsce ex aequo. Zawodnik który nie ukończył przejazdu (DNF) 

lub został zdyskwalifikowany (DSQ) w półfinale, otrzymuje prawo startu w przejeździe finałowym  

w sytuacji, kiedy liczba startujących jest mniejsza niż 10 osób. 

 

V. Podczas I i II zawodów kwalifikacyjnych w Krakowie, spośród grupy: trenerzy kadry narodowej 

seniorów - Piotr Kożuch i Janusz Żebracki oraz trener kadry narodowej U-23  Jakub Chojnowski, 

zostanie wylosowany trener do ustawienia trasy. Wylosowany będzie jeden trener na jeden dzień 

zawodów. Trener wylosowany do ustawienia trasy na sobotę, nie bierze udziału  w losowaniu 

dotyczącym ustawienia trasy na niedzielę. Losowania dokona organizator, po ostatnim treningu przed 

zawodami kwalifikacyjnymi. 

 

VI. Zgodnie z zapowiedzią Prezesa Polskiego Związku Kajakowego - w ramach programu „Ochrona 

Mistrza”, z kwalifikacji do Reprezentacji Polski Seniorów w slalomie w roku 2020, zwolnieni  

są i uzyskują prawo startu w Mistrzostwach Europy Seniorów w Londynie oraz I i II Pucharze Świata 

ICF 2020 w Ivrea/Włochy i Pau/Francja: 

 Dariusz Popiela – indywidualny medalista Mistrzostw Europy Seniorów 2019 - zwolniony  

w konkurencji K-1M seniorów; 

 Grzegorz Hedwig – finalista Mistrzostw Świata Seniorów 2019 – zwolniony w konkurencji C-1M 

seniorów; 

 Aleksandra Stach/Marcin Pochwała – indywidualni medaliści Mistrzostw Świata Seniorów 2019 – 

zwolnieni w konkurencji C-2Mixed seniorów. Dodatkowo otrzymują prawo startu w Mistrzostwach 

Świata konkurencji nieolimpijskich, Markkleeberg/Niemcy, 24-27.09.2020. 

 

Zgodnie z zapowiedzią Prezesa Polskiego Związku Kajakowego - w ramach programu „Ochrona 

Mistrza”, z kwalifikacji do Reprezentacji Polski U-23 w slalomie w roku 2020, zwolniona jest  

i uzyskuje prawo startu w Mistrzostwach Świata U-23 w Tacen/Słowenia oraz Mistrzostwach Europy 

U-23 w Krakowie, indywidualna medalistka Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy U-23 z 2019 roku: 

 Klaudia Zwolińska – zwolniona w konkurencji K-1K U-23.  

 

Zawodnicy zwolnieni z kwalifikacji na rok 2020 - startujący w zawodach kwalifikacyjnych, nie są brani 

pod uwagę do punktacji kwalifikacji w grupach wiekowych i konkurencjach, w których uzyskali 

zwolnienie. Nie punktują w poszczególnych startach grupy seniorów lub U-23.  

 

VII. Zawodniczki i zawodnicy, którzy uzyskają najwyższą łączną liczbę punktów w trzech najwyżej 

punktowanych startach, zajmują odpowiednio 1, 2, 3, 4 miejsce, itd. 



 

VIII. System punktacji w  kwalifikacjach do reprezentacji narodowej zakłada, że 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. Po zakończonych kwalifikacjach sporządzony zostanie ranking 

zawodniczek i zawodników wg punktacji olimpijskiej. 

 

W przypadku remisu brany pod uwagę będzie IV start, a więc zwycięża zawodnik z większą liczbą 

punktów w odrzuconym (najgorszym) starcie. W przypadku dalszego remisu, o końcowej klasyfikacji 

decyduje wyższe miejsce w IV starcie kwalifikacyjnym rozgrywanym w Liptowskim 

Mikulaszu/Słowacja, w dniu 03.05.2020 roku.   

 

IX. 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 podejmie komisja 

w składzie: Wiceprezes PZKaj Bogusław Popiela, trenerzy kadry narodowej seniorów Piotr Kożuch i 

Janusz Żebracki oraz trener kadry narodowej U-23 Jakub Chojnowski. Jeśli nie będzie możliwości 

odbycia zawodów w innym miejscu i terminie, kwalifikacje będą zakończone na podstawie odbytych 

startów. 

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych okoliczności niepozwalających 

na rozegranie dwóch przejazdów, start w zawodach kwalifikacyjnych może zostać przerwany po 

pierwszym przyjeździe. W takim przypadku zawody uznaję się za odbyte, a wyniki zakończonego 

pierwszego przejazdu zostają uznane za ostateczne. Decyzję podejmuje sędzia główny zawodów, 

zgodnie z regulaminem ICF, dotyczącym systemu rozgrywania zawodów w slalomie kajakowym. 

 

X. Zawodnicy z miejsc 1-3 w konkurencji K-1M, C-1M seniorów uzyskują prawo startu w Mistrzostwach 

Europy Seniorów oraz 1 i 2 Pucharze Świata ICF 2020 w Ivrea/Włochy i Pau/Francja. Ze względu na 

niski poziom w konkurencjach K-1K, C-1K, prawo startu w Mistrzostwach Europy Seniorów oraz  

1 i 2 Pucharze Świata ICF 2020 uzyskają zawodniczki z miejsc 1-2. O ewentualnym zgłoszeniu trzeciej 

zawodniczki, ostateczną decyzję podejmie Dyrektor Sportowy PZKaj Wojciech Kudlik, kierując się 

poziomem sportowym oraz perspektywiczną koncepcją szkoleniową w danej konkurencji. Decyzje  

o składzie Reprezentacji Polski na drugą cześć sezonu 2020 (3, 4 i 5 PŚ ICF 2020) podejmie Zarząd 

Polskiego Związku Kajakowego, kierując się perspektywiczną koncepcją organizacyjno-szkoleniową 

„Paryż 2024” oraz wynikami sezonu 2020. 

 

XI. Zawodnicy z miejsc 1-3 w konkurencji K-1M, C-1M U-23, uzyskują prawo startu w Mistrzostwach 

Świata U-23 oraz Mistrzostwach Europy U-23 w 2020 roku. Ze względu na niski poziom  

w konkurencjach K-1K, C-1K, prawo startu w Mistrzostwach Świata U-23 oraz Mistrzostwach Europy  

U-23 uzyskają zawodniczki z miejsc 1-2. O ewentualnym zgłoszeniu trzeciej zawodniczki, ostateczną 

decyzję podejmie Dyrektor Sportowy PZKaj Wojciech Kudlik, kierując się poziomem sportowym oraz 

perspektywiczną koncepcją szkoleniową w danej konkurencji.  

 

XII. Ze względu na brak systematycznego szkolenia w konkurencji C-2Mixed, decyzję o zgłoszeniu 

zawodników do najważniejszych startów sezonu 2020, każdorazowo podejmują Wiceprezes PZKaj 

Bogusław Popiela oraz Dyrektor Sportowy PZKaj Wojciech Kudlik. 

 



XIII. W sytuacji, gdy zakwalifikowany do reprezentacji Polski zawodnik - z różnych przyczyn nie będzie mógł 

wystartować w ME, PŚ ICF 2020, MŚ U-23, ME U-23, o zgłoszeniu innego zawodnika w jego miejsce 

decyzję podejmą wspólnie Wiceprezes PZKaj Bogusław Popiela i Dyrektor Sportowy PZKaj Wojciech 

Kudlik.  

 

XIV. Dla grupy U-23 imprezami docelowymi w 2020 roku będą Mistrzostwa Świata U-23  

w Tacen/Słowenia oraz Mistrzostwa Europy U-23 w Krakowie/Polska. Prowadzona będzie dla nich 

oddzielna punktacja oparta na tych samych zasadach, co dla grupy seniorów, ale pod uwagę będą 

brani wyłącznie zawodnicy w wieku młodzieżowca (U-23) i juniora (U-18). 

 

XV. Kwalifikację imienną do Reprezentacji Narodowej Seniorów w slalomie kajakowym na sezon 2021 - 

za wynik uzyskany w sezonie 2020, może otrzymać max. 2 zawodników w każdej konkurencji. 

Kwalifikacja ta przyznawana będzie na podstawie hierarchii uzyskanego wyniku za: 

1) Medal Igrzysk Olimpijskich, Tokio 2020/Japonia, 26-31.07.2020 

2) Medal Mistrzostw Europy Seniorów, Londyn/Wielka Brytania, 15-17.05.2020 

3) Pozycja Medalowa (I-III) - klasyfikacja końcowa Pucharu Świata ICF 2020 

 

XVI. Kwalifikację imienną do Reprezentacji Narodowej U-23 w slalomie kajakowym na sezon 2021 -  

za wynik uzyskany w sezonie 2020, może otrzymać max. 2 zawodników w każdej konkurencji. 

Kwalifikacja ta przyznawana będzie na podstawie hierarchii uzyskanego wyniku za: 

1) Medal Mistrzostw Świata U-23, Tacen/Słowenia, 07-12.07.2020 

2) Medal Mistrzostw Europy U-23, Kraków/Polska, 13-16.08.2020 

 

XVII. Zarząd PZKaj podejmie ostateczną decyzję dotyczącą ilości zawodników i zawodniczek, których udział 

w ME Seniorów, PŚ ICF 2020, MŚ U-23, ME U-23, zostanie sfinansowany z budżetu PZKaj. Zasady 

kwalifikacji do Reprezentacji Polski w Slalomie Kajakowym na 2020 rok, obowiązują  z dniem 

zatwierdzenia ich przez Zarząd PZKaj. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         System kwalifikacji opracował 

                                                                                                                      Wiceprezes PZKaj Bogusław Popiela 


