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Krajowe Zasady Kwalifikacji do Reprezentacji Polski 

na Igrzyska XXXII Olimpiady Tokio 2020  

                 Sprint kajakowy (02-07.08.2021) 

 

 

 
Kobiety - konkurencje kajakowe: K1 200m, K1 500m, K2 500m, K4 500m 
 

Podczas MŚ Seniorów w Szeged/HUN w 2019 roku (22-25.08.2019), grupa kobiet wywalczyła 

kwalifikacje olimpijskie w konkurencjach K1 200m (Marta Walczykiewicz), K2 500m (Karolina Naja, 

Anna Puławska) oraz K4 500m (Karolina Naja, Katarzyna Kołodziejczyk, Anna Puławska, Helena 

Wiśniewska), uzyskując prawo startu w IO Tokio 2020 dla pięciu zawodniczek. Jednocześnie, zgodnie 

z regulaminem kwalifikacji, uzyskaliśmy prawo zgłoszenia do udziału w IO zawodniczki w konkurencji 

K1 500m, spośród zawodniczek zakwalifikowanych w pozostałych konkurencjach.  

 

Reprezentacja Polski do startu w Igrzyskach XXXII Olimpiady Tokio 2020, zostanie wyłoniona  

spośród zawodniczek, które zakwalifikują się do reprezentacji narodowej w kategorii seniorek i U23, 

podczas zawodów 2. Pucharu Polski – Ogólnopolskich Wiosennych Regat Konsultacyjnych Seniorów, 

rozegranych na torze regatowym COS OPO w Wałczu, w dniach 23-25.04.2021. Regaty w Wałczu 

zostaną rozegrane zgodnie z regułami określonymi w zapowiedzi regat (dokument będzie zamieszczony 

na stronie PZKaj).   

 

Ostateczny skład osobowy na IO Tokio 2020 oraz skład poszczególnych osad zostanie ustalony: 

- po ewentualnym zakwalifikowaniu się szóstej zawodniczki podczas kwalifikacji europejskich  

w Szeged/Węgry, 12-16.05.2021 (2021 European Canoe Sprint Olympic Qualifier) lub podczas 

kwalifikacji światowych w Barnaul/Rosja, 20-23.05.2021 (2021 ICF Canoe Sprint World Olympic 

Qualifier) – ewentualna kwalifikacja w konkurencji K1 500m, 

- na podstawie wyników uzyskanych przez poszczególne osady w konkurencjach olimpijskich: 

K1 200m, K1 500m, K2 500m, K4 500m, podczas startów w regatach Pucharu Świata ICF  

w Szeged/Węgry, 12-16.05.2021 i ew. w Barnaul/Rosja, 20-23.05.2021 oraz podczas startów 

krajowych.  

Przy ustalaniu składu osobowego oraz składu osad K2 i K4, będą brane pod uwagę wyniki testów 

trenerskich oraz badań wydolnościowych, przeprowadzonych w Instytucie Sportu w Warszawie.   

 
Kobiety - konkurencje kanadyjkowe: C1 200m, C2 500m 
 

Podczas MŚ Seniorów w Szeged/HUN w 2019 roku (22-25.08.2019), grupa kanadyjkarek wywalczyła 

kwalifikację olimpijską w konkurencji C1 200m (Dorota Borowska), uzyskując prawo startu w IO 

Tokio 2020 dla jednej zawodniczki. O prawo startu w IO w Tokio 2020, walczyć będzie jeszcze osada 

C2 500m, podczas kwalifikacji europejskich w Szeged/Węgry, 12-16.05.2021 (2021 European Canoe 

Sprint Olympic Qualifier). Osada, która zostanie zgłoszona w ww. regatach, zostanie wyłoniona  

w wyniku krajowej kwalifikacji, zgodnie z opisaną poniżej procedurą.     

 

Pierwszym etapem kwalifikacji krajowych będą zawody 2. Pucharu Polski – Ogólnopolskie Wiosenne 

Regaty Konsultacyjne Seniorów, rozegrane na torze regatowym COS OPO w Wałczu, w dniach  

23-25.04.2021 roku.  
 

 

Konkurencja C1 200m  

W pierwszym etapie kwalifikacji krajowych, które dla konkurencji C1 200m zostaną przeprowadzone 

w sobotę 24.04.2021 roku, odbędą się wyścigi na dystansie 200m. Jeżeli w finałowym wyścigu 

zwycięży zawodniczka, która wywalczyła dla Polski kwalifikację olimpijską w 2019 roku podczas MŚ 

w Szeged, uzyska ona prawo startu w IO Tokio 2020/2021 w konkurencji C1 200m i kwalifikacje 

krajowe zostaną zakończone na tym etapie.  

W przypadku zwycięstwa innej zawodniczki, kolejnym i zarazem ostatnim etapem kwalifikacji będą 

regaty Pucharu Świata ICF w Szeged/Węgry, 12-16.05.2021, w których wystartują dwie najlepsze 
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zawodniczki z finału konkurencji C1 200m Regat Konsultacyjnych w Wałczu. Zawodniczka, która  

w regatach PŚ w Szeged wywalczy wyższą pozycję, uzyska imienną nominację do udziału w IO Tokio 

2020 w konkurencji C1 200m. 
   

Konkurencja C2 500m  

Kwalifikacje do udziału w regatach 2021 European Canoe Sprint Olympic Qualifier odbędą się w piątek 

23.04.2021 roku, w formule otwartej, z udziałem wszystkich zgłoszonych osad. Rozegrany zostanie 

jeden wyścig (finał), w którym może wystartować maksymalnie 9 – dowolnie złożonych osad.  

W przypadku zgłoszenia większej liczby osad, kwalifikacji do wyścigu finałowego dokona trener 

główny kadry narodowej kanadyjkarek, biorąc pod uwagę poziom sportowy i uzyskane w sezonie 2019 

i 2020 wyniki zgłoszonych osad. Może również podjąć decyzję o rozegraniu dodatkowych wyścigów 

kwalifikacyjnych.  

Zwycięska osada uzyska prawo startu w europejskich kwalifikacjach w Szeged/Węgry, 12-16.05.2021 

w konkurencji C2 500m. Jeżeli wywalczy olimpijską kwalifikację (kwalifikacja możliwa z miejsc 1-2 

w finale A), uzyska automatycznie nominację do udziału w IO Tokio 2020 w konkurencji C2 500m.  

 
Mężczyźni - konkurencje kanadyjkowe: C1 1000m, C2 1000m 
 

Podczas MŚ Seniorów w Szeged/HUN w 2019 roku (22-25.08.2019), grupa kanadyjkarzy wywalczyła 

kwalifikacje olimpijskie w konkurencjach C1 1000m (Tomasz Kaczor) i C2 1000m (Mateusz Kamiński, 

Michał Kudła), uzyskując prawo startu w IO Tokio 2020 dla trójki zawodników.  

Reprezentacja Polski do startu w Igrzyskach XXXII Olimpiady Tokio 2020, zostanie wyłoniona  

oddzielnie dla konkurencji C1 1000m i oddzielnie dla konkurencji C2 1000m. 
 

 

Konkurencja C1 1000m 
Pierwszym etapem kwalifikacji krajowych dla konkurencji C1 1000m będą zawody 2. Pucharu Polski 

– Ogólnopolskie Wiosenne Regaty Konsultacyjne Seniorów, rozegrane na torze regatowym COS OPO  

w Wałczu, w dniach 23-25.04.2021.   

Podczas regat wyłonionych zostanie dwóch zawodników (z miejsc 1-2 w wyścigu finałowym  

C1 1000m), którzy uzyskają prawo startu w zawodach Pucharu Świata ICF w Szeged/Węgry,  

12-16.05.2021 lub Barnaul/Rosja, 20-23.05.2021 (*)  Start w PŚ będzie drugim i jednocześnie ostatnim 

etapem kwalifikacji krajowych. Zawodnik, który wywalczy w regatach w Szeged lub Barnaul/Rosja 

wyższą pozycję, uzyska nominację do udziału w IO Tokio 2020 w konkurencji C1 1000m.   
 

 

Konkurencja C2 1000m 
Pierwszym etapem kwalifikacji krajowych będą oficjalne zawody dla osad C2 na dystansie 1000m –  

1. Puchar Polski – Krajowe Regaty Kwalifikacyjne do Reprezentacji Polski na IO Tokio 2020 dla osad 

C-2 1000m i K-2 1000m – I Etap, które odbędą się na torze regatowym COS OPO w Wałczu,  

w sobotę 17.04.2021 roku, w godź 12-13.00 w formule otwartej, z udziałem wszystkich zgłoszonych 

osad. Rozegrany zostanie jeden wyścig (finał), w którym może wystartować maksymalnie 9 – dowolnie 

złożonych osad. W przypadku zgłoszenia większej liczby osad, kwalifikacji do wyścigu finałowego 

dokona trener główny kadry narodowej kanadyjkarzy, biorąc pod uwagę poziom sportowy i uzyskane 

w sezonie 2019 i 2020 wyniki zgłoszonych osad. Może również podjąć decyzję o rozegraniu 

dodatkowych wyścigów kwalifikacyjnych.  
Dwie najlepsze osady z ww. zawodów, uzyskają prawo startu w regatach Pucharu Świata ICF   

w Szeged/Węgry, 12-16.05.2021  w konkurencji C2 1000m. Będzie to drugi a jednocześnie ostatni etap 

kwalifikacji krajowych. Osada, która wywalczy w regatach w Szeged wyższą pozycję, uzyska 

nominację do udziału w IO Tokio 2020/2021 w konkurencji C2 1000m.    

 

(*) Jeżeli spośród dwójki zawodników rywalizujących o miejsce w Reprezentacji Polski na IO Tokio 

2020 w konkurencji C1 1000m - wyłonionych podczas Regat Kwalifikacyjnych w Wałczu  

(23-25.04.2021), nie będzie zawodników, którzy zakwalifikowali się do II etapu kwalifikacji  

w konkurencji C2 1000m,  to II etap kwalifikacji dla konkurencji C-1 1000m i C-2 1000m zostanie 

zakończony i rozstrzygnięty podczas zawodów 1. Pucharu Świata ICF w Szeged/Węgry, 12-16.05.2021. 

W innym przypadku, II etap kwalifikacji dla osad C1 1000m, odbędzie się podczas 2 Pucharu Świata 

ICF w Barnaul/Rosja, 20-23.05.2021.  
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Mężczyźni - konkurencje kajakowe: K1 200m, K1 1000m, K2 1000m 
 

Podczas MŚ Seniorów w Szeged w 2019 roku (22-25.08.2019), grupa kajakowa mężczyzn nie 

wywalczyła żadnej kwalifikacji olimpijskiej. O prawo startu w IO w Tokio, reprezentanci Polski 

walczyć będą jeszcze w konkurencji K2 1000m - podczas kwalifikacji europejskich w Szeged/Węgry, 

12-16.05.2021 (2021 European Canoe Sprint Olympic Qualifier), a w konkurencjach K1 200m  

i K1 1000m – podczas kwalifikacji europejskich w Szeged/Węgry, 12-16.05.2021, a także –  

w przypadku nie uzyskania kwalifikacji podczas zawodów w Szeged, w ostatniej światowej kwalifikacji 

w Barnaul/Rosja, 20-23.05.2021 (2021 ICF Canoe Sprint World Olympic Qualifier). Starty te zostaną 

poprzedzone krajowymi kwalifikacjami, które zaplanowano następująco: 
 

 

Konkurencja K2 1000m 

Pierwszym etapem kwalifikacji krajowych będą oficjalne zawody dla osad K2 na dystansie 1000m -  

1. Puchar Polski – Krajowe Regaty Kwalifikacyjne do Reprezentacji Polski na IO Tokio 2020 dla osad 

C-2 1000m i K-2 1000m – I Etap, które odbędą się na torze regatowym COS OPO w Wałczu,  

w sobotę 17.04.2021 roku, w godź 12-13.00 w formule otwartej, z udziałem wszystkich zgłoszonych 

osad. Rozegrany zostanie jeden wyścig (finał), w którym może wystartować maksymalnie 9 – dowolnie 

złożonych osad. W przypadku zgłoszenia większej liczby osad, kwalifikacji do wyścigu finałowego 

dokona trener główny kadry narodowej kajakarzy, biorąc pod uwagę poziom sportowy i uzyskane  

w sezonie 2019 i 2020 wyniki zgłoszonych osad. Może również podjąć decyzję o rozegraniu 

dodatkowych wyścigów kwalifikacyjnych.  
Zwycięska osada uzyska prawo startu w europejskich kwalifikacjach w Szeged/Węgry, 12-16.05.2021 

(2021 European Canoe Sprint Olympic Qualifier). Jeżeli wywalczy olimpijską kwalifikację 

(kwalifikacja możliwa tylko z 1 miejsca w finale A), uzyska automatycznie imienną nominację do 

udziału w IO Tokio 2020 w konkurencji K2 1000m.  
 

 

Konkurencje K1 200m, K1 1000m 

Pierwszym etapem kwalifikacji krajowych dla konkurencji K1 200m i K1 1000m, będą zawody  

2 Pucharu Polski – Ogólnopolskie Wiosenne Regaty Konsultacyjne Seniorów, rozegrane na torze 

regatowym COS OPO w Wałczu, w dniach 23-25.04.2021. 

Zwycięzcy wyścigów finałowych w konkurencjach K1 200m i K1 1000m, uzyskają prawo startu  

w europejskich kwalifikacjach w Szeged/Węgry, 12-16.05.2021 (2021 European Canoe Sprint Olympic 

Qualifier). Jeżeli wywalczą olimpijską kwalifikację (kwalifikacja możliwa z miejsc 1-2 w finale A), 

uzyskają automatycznie imienną nominację do udziału w IO Tokio 2020 w konkurencjach K1 200m  

i K1 1000m, a krajowe kwalifikacje zostaną zakończone. Brak kwalifikacji w obu lub jednej  

z konkurencji, otwiera kolejny etap krajowej rywalizacji, dając dodatkowo możliwość startu  

w zawodach Pucharu Świata ICF w Szeged/Węgry, 12-16.05.2021 zawodnikom, którzy w finałach 

Regat Konsultacyjnych w Wałczu zajęli 2 miejsca. W zawodach PŚ w Szeged wystartują więc 

zawodnicy z miejsc 1-2 ww. regat w Wałczu. Zawodnicy, którzy wywalczą w tych zawodach wyższe 

pozycje w konkurencjach K1 200m i K1 1000m, uzyskają prawo do udziału w ostatniej światowej 

kwalifikacji w Barnaul/Rosja, 20-23.05.2021 (2021 ICF Canoe Sprint World Olympic Qualifier). 

Uzyskanie kwalifikacji w zawodach w Barnaul (kwalifikacja możliwa tylko z 1 miejsca w finale A), 

jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do reprezentacji na IO Tokio 2020 w ww. konkurencjach 

(konkurencji). 
 

Uwagi ogólne: 

Zawody dla osad C2 oraz K2 na dystansie 1000m zaplanowane na dzień 17.04.2021 roku w COS OPO 

Wałcz, zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującym Regulaminem Wyścigów Kajakarstwa 

Klasycznego, przy starcie z bloków startowych, przy pełnym profesjonalnym zabezpieczeniu pomiaru 

czasu i foto finiszu oraz z zachowaniem wymogu kontroli ciężaru (wagi) łodzi i innych regulaminowych 

parametrów. Za poprawność regulaminową odpowiadać będzie Komisja Sędziowska powołana przez 

p.o. Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZKaj p. Jolantę Rzepkę.  

Zgłoszenia osad do tych zawodów należy dokonać w elektronicznym systemie zgłoszeń PZKaj,  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 .04.2021 roku (godź 24.00). 

Zgłoszone osady uczestniczą w zawodach na koszt własny lub macierzystych klubów. Pozostałe koszty 

organizacji zawodów w dniu 17.04.2021, w tym koszty obsługi sędziowskiej, pokrywa PZKaj. 
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Zawody dla osad C2 500m oraz pozostałych konkurencji w ramach niniejszego systemu kwalifikacji 

krajowych do IO Tokio 2020, rozegrane zostaną podczas 2 Pucharu Polski – Ogólnopolskich 

Wiosennych Regat Konsultacyjnych Seniorów - Wałcz, 23-25.04.2021, zgodnie z regułami określonymi 

w zapowiedzi regat. Zapowiedź, zawierająca m.in. termin dokonywania zgłoszeń w elektronicznym 

systemie PZKaj, zostanie zamieszczona na stronie internetowej PZKaj.   

  
W szczególnych przypadkach zaistnienia zdarzeń lub sytuacji nieprzewidzianych w niniejszym 

dokumencie, prawo interpretacji powyższych zasad oraz podjęcia ostatecznej decyzji, przysługuje  

5-osobowemu Zespołowi ds. kwalifikacji olimpijskich, który zostanie wybrany spośród członków 

Zarządu PZKaj, na podstawie Uchwały Zarządu PZKaj, która zostanie podjęta podczas pierwszego 

posiedzenia Zarządu PZKaj w 2021 roku.  
 

Wyłonione na podstawie zasad określonych w niniejszym dokumencie składy osobowe Reprezentacji 

Polski w Sprincie na Igrzyska XXXII Olimpiady Tokio 2020/2021, zostaną zatwierdzone przez Zarząd 

PZKaj stosowną Uchwałą.    

 

 

 
Opracował: 
Wojciech Kudlik – Dyrektor Sportowy PZKaj 

 


