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Krajowe Zasady Kwalifikacji do Reprezentacji Polski 

na Igrzyska XXXII Olimpiady Tokio 2020 

Slalom Kajakowy – konkurencje K1K, C1K, K1M, C1M 

 

 

 

 
W igrzyskach olimpijskich może startować po jednym zawodniku/zawodniczce z kraju  

w każdej z 4 w/w konkurencji, po uprzednim uzyskaniu kwalifikacji dla kraju w systemie kwalifikacji 

międzynarodowej ICF. Kwalifikacje dla kraju w każdej w/w konkurencji zgodnie  

z zasadami i regulaminem ICF, można było zdobyć podczas MŚ Seniorów rozegranych na torze 

olimpijskim w La Seu d’Urguell/Hiszpania w dniach 25-29.09.2019. Pojedyncze kwalifikacje będzie 

można jeszcze zdobyć podczas ME Seniorów, które rozegrane zostaną na torze w Ivrea /Włochy  

w dniach 07-09.05.2021. Będą to jednocześnie ostatnie europejskie kwalifikacje do IO Tokio 2020 

(2021 European Canoe Slalom Olympic Qualifier).  

 

Polscy zawodnicy kwalifikować się będą do IO Tokio 2021 na podstawie Rankingu Krajowego 

sporządzonego na podstawie wyników osiągniętych w rywalizacji krajowej (kolejność miejsc polskich 

zawodników) w trzech, poniżej wymienionych zawodach kwalifikacyjnych. 

 

Celem „kwalifikacji krajowych” jest wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników  

w konkurencjach olimpijskich: K1K, C1K, K1M, C1M. Zawodnicy, którzy zajmą pierwsze miejsca  

w Rankingu Krajowym otrzymają nominacje imienną uprawniającą  do udziału w Igrzyskach XXXII 

Olimpiady Tokio 2020, zaplanowanych do rozegrania w dniach 25-30.07.2021r. Kwalifikacje wyłonią 

także zawodników „rezerwowych” w każdej z w/w konkurencji. Będą to zawodnicy, którzy zajmą drugie 

miejsca w rankingu. 

 

Zawody kwalifikacyjne do wyłonienia RP na Igrzyska XXXII Olimpiady Tokio 2020: 
 

1. Mistrzostwa Świata Seniorów, La Seu d’Urgell/Hiszpania, 25-29.09.2019 - zawody rozegrane. 

Punktacja za w/w zawody zgodna z zasadami kwalifikacji IO Tokio 2020 zatwierdzonymi 

uchwałą Zarządu 07/07/2019 z dnia 02.07.2019r.; 

2. Klasyfikacja Końcowa Kwalifikacji do Reprezentacji Polski Seniorów 2021, ustalona po 

rozegraniu zawodów:  „Krakowskie Slalomy” Kraków/Polska - 17-18.04.2021 oraz „37. Int. 

Liptov Slalom” Liptowski Mikulasz/Słowacja (miejsce rezerwowe: Kraków/Polska)  

- 24-25.04.2021; 

3. Mistrzostwa Europy Seniorów, Ivrea/Włochy, 07-09.05.2021 - 2021 European Canoe Slalom 

Olympic Qualifier. 

 

Punktacja rankingowa dla konkurencji: kanadyjki jedynki mężczyzn (C-1M), 

kajaki jedynki kobiet (K-1K) 
 

1. Mistrzostwa Świata Seniorów, La Seu d’Urgell/Hiszpania, 25-29.09.2019, - zawody rozegrane. 

Punktacja za w/w zawody zgodna z zasadami kwalifikacji IO Tokio 2020 zatwierdzonymi uchwałą 

Zarządu 07/07/2019 z dnia 02.07.2019r. 

Zawodnicy otrzymali punkty na podstawie zdobytych miejsc w wewnętrznej klasyfikacji pomiędzy 

polskimi zawodnikami:  

 1m. – 3pkt., 2m. – 2pkt., 3m. -  1pkt.  

 za uzyskanie kwalifikacji olimpijskiej (dla kraju) - dodatkowo 1 pkt. 

 za awans do finału Mistrzostw Świata - dodatkowo 1 pkt. 



 
Zatwierdzone przez Zarząd PZKaj uchwałą nr 20/2020/Z z dnia 22.12.2020 r. 

 

2. Klasyfikacja końcowa kwalifikacji do Reprezentacji Polski Seniorów 2021, ustalona po rozegraniu 

zawodów: „Krakowskie Slalomy” Kraków/Polska 17-18.04.2021 oraz „37. Int. Liptov Slalom” 

Liptowski Mikulasz/Słowacja (miejsce rezerwowe: Kraków/Polska) 24-25.04.2021, zgodnie  

z zasadami zawartymi w dokumencie „Zasady kwalifikacji do Reprezentacji Polski Seniorów i U23  

w slalomie kajakowym na sezon 2021”; 

Zawodnicy otrzymują punkty na podstawie zdobytych miejsc w wewnętrznej klasyfikacji końcowej 

kwalifikacji do Reprezentacji Polski Seniorów 2021 pomiędzy polskimi zawodniczkami/zawodnikami: 

 1m. – 3pkt., 2m. – 2pkt., 3m. -  1pkt. 
 

3. Mistrzostwa Europy Seniorów, Ivrea/Włochy 07-09.05.2021 - 2021 European Canoe Slalom 

Olympic Qualifier 

Zawodnicy otrzymują punkty na podstawie zdobytych miejsc w wewnętrznej klasyfikacji pomiędzy 

polskimi zawodnikami:   

 1m. – 3 pkt., 2m. – 2 pkt., 3m. -  1 pkt.  

 za awans do finału ME Ivrea 2021 (miejsca 1-10) - dodatkowo 1 pkt. 

 za zdobycie medalu w konkurencji olimpijskiej podczas ME Ivrea 2021 - dodatkowo 1 pkt. 

 

Punktacja rankingowa dla konkurencji: kajaki jedynki mężczyzn (K-1M),  

kanadyjki jedynki kobiet (C-1K) 
 

1. Mistrzostwa Świata Seniorów, La Seu d’Urgell/Hiszpania, 25-29.09.2019 - zawody rozegrane. 

Punktacja za w/w zawody zgodna z zasadami kwalifikacji IO Tokio 2020 zatwierdzonymi uchwałą 

Zarządu 07/07/2019 z dnia 02.07.2019r. 

Zawodnicy otrzymali punkty na podstawie zdobytych miejsc w wewnętrznej klasyfikacji pomiędzy 

polskimi zawodnikami: 

 1m. – 3pkt., 2m. – 2pkt., 3m. -  1pkt.  

 za uzyskanie kwalifikacji olimpijskiej (dla kraju) -  dodatkowo 1 pkt. 

 za awans do finału Mistrzostw Świata - dodatkowo 1 pkt. 
 

2. Klasyfikacja końcowa kwalifikacji do Reprezentacji Polski Seniorów 2021, ustalona po rozegraniu 

zawodów: „Krakowskie Slalomy” Kraków/Polska 17-18.04.2021 oraz „37. Int. Liptov Slalom” 

Liptowski Mikulasz/Słowacja (miejsce rezerwowe: Kraków/Polska) 24-25.04.2021, zgodnie  

z zasadami zawartymi w dokumencie „Zasady kwalifikacji do Reprezentacji Polski Seniorów i U23  

w slalomie kajakowym na sezon 2021”; 

Zawodnicy otrzymują punkty na podstawie zdobytych miejsc w wewnętrznej klasyfikacji końcowej 

kwalifikacji do Reprezentacji Polski Seniorów 2021 pomiędzy polskimi zawodniczkami/zawodnikami: 

 1m. – 3pkt., 2m. – 2pkt., 3m. -  1pkt. 
 

3. Mistrzostwa Europy Seniorów, Ivrea/Włochy 07-09.05.2021 - 2021 European Canoe Slalom 

Olympic Qualifier 

Zawodnicy otrzymują punkty na podstawie zdobytych miejsc w wewnętrznej klasyfikacji pomiędzy 

polskimi zawodnikami:   

 1m. – 3 pkt., 2m. – 2 pkt., 3m. -  1 pkt.  

 za uzyskanie kwalifikacji olimpijskiej (dla kraju) - dodatkowo 2 pkt. 

 za awans do finału ME Ivrea 2021 (miejsca 1-10) - dodatkowo 2 pkt. 

 za zdobycie medalu w konkurencji olimpijskiej podczas ME Ivrea 2021 – dodatkowo 2 pkt. 
 

 Prawo startu w Igrzyskach XXXII Olimpiady Tokio 2020 uzyskają zawodnicy w konkurencjach  

K1K, C1K, K1M, C1M, którzy w ramach powyżej opisanego systemu rywalizacji zajmą 1 miejsca  

w Rankingu Krajowym w w/w konkurencjach, tj. uzyskają największą liczbę punktów rankingowych. 

 

 Zawodnicy, którzy zajmą 2 miejsca, uzyskają status zawodników „rezerwowych” w w/w 

konkurencjach. 
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 Zawodnicy/Zawodniczki zwolnieni z kwalifikacji do Reprezentacji Polski w sezonie 2021, nie są 

zwolnieni z krajowych kwalifikacji do Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2021. Punkty do Rankingu 

Krajowego mogą zdobyć wyłącznie zgodnie z powyżej ustalonym systemem punktacji rankingowej. 
 

 W przypadku uzyskania równej liczby punktów rankingowych w klasyfikacji końcowej po trzech w/w 

startach zaliczanych do kwalifikacji krajowych, o uzyskaniu kwalifikacji imiennej uprawniającej do 

startu w Igrzyskach XXXII Olimpiady Tokio 2020 decyduje wynik (wyższe miejsce) uzyskany podczas 

Mistrzostw Europy Seniorów Ivrea/Włochy 07-09.05.2021. Zawodnik/Zawodniczka, który wywalczy 

podczas tego startu wyższe miejsce uzyskuję kwalifikację imienną uprawniającą do startu  

w Igrzyskach XXXII Olimpiady Tokio 2020. 
  

 W szczególnych przypadkach zaistnienia zdarzeń lub sytuacji nieprzewidzianych w niniejszym 
dokumencie, w tym sytuacji związanej z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, prawo interpretacji 
powyższych zasad oraz podjęcia ostatecznej decyzji przysługuje pięcioosobowemu zespołowi  
w składzie: Prezes PZKaj Tadeusz Wróblewski, Dyrektor Sportowy PZKaj Wojciech Kudlik, 
Wiceprezes PZKaj Bogusław Popiela, Wiceprezes PZKaj Zdzisław Szubski, Trener Główny 
Reprezentacji Polski Seniorów Jakub Chojnowski. 

 

Uwaga: 

Ostateczne prawo interpretacji ustaleń zawartych w powyższym dokumencie pn. „Krajowe Zasady 

Kwalifikacji do Reprezentacji Polski na Igrzyska XXXII Olimpiady Tokio 2021 - Slalom Kajakowy, 

konkurencje K1K, C1K, K1M, C1M”, przysługuje Zarządowi PZKaj, którego decyzje są ostateczne. 

 

 


