Krajowe Regaty Kwalifikacyjne do Reprezentacji Polski
na Igrzyska XXXII Olimpiady Tokio 2020
Miejsce, termin, organizator
Kwalifikacje zostaną przeprowadzone w dniu 17.04.2021 r. w Centralnym Ośrodku Sportu,
Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu. Organizatorem zawodów jest Polski Związek
Kajakowy.
Konkurencja C2 1000m
Zawody rozegrane 17.04.2021 roku będą pierwszym etapem kwalifikacji krajowych dla osad
C2 na dystansie 1000m. Wyścig odbędzie się w godz. 12.00-13.00 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 decyzje 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.
Konkurencja K2 1000m
Zawody rozegrane 17.04.2021 roku będą pierwszym etapem kwalifikacji krajowych dla osad
K2 na dystansie 1000m. Wyścig odbędzie się w godz. 12.00-13.00 w formule otwartej,
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 decyzje o rozegraniu dodatkowych wyścigów
kwalifikacyjnych.
Zwycięska osada uzyska prawo startu w europejskich kwalifikacjach w Szeged/Węgry, 1216.05.2021 (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.
Uwagi ogólne
Zawody dla osad C2 oraz K2 na dystansie 1000m w dniu 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. Każda łódź biorąca udział w kwalifikacjach
obowiązkowo podlega kontroli przedstartowej i kontroli po starcie. Za poprawność
regulaminową odpowiadać będzie Komisja Sędziowska powołana przez p.o.
Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZKaj p. Jolantę Rzepkę.

Zgłoszenia
Zgłoszenia osad do tych zawodów należy dokonać przez formularz na obowiązującym
druku przesłanym, na adres office@pzkaj.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
12.04.2021 roku (godz. 23.59).
Losowanie, odprawa
Losowania torów dokona powołana komisja (RWKK 7.2.6) w biurze PZKaj w dniu 13.04, z
zachowaniem zasady, że środkowe tory losowane są dla osad złożonych z zawodników kadry
wytypowanych przez trenera kadry. Po dokonaniu losowania lista startowa zostanie
opublikowana na stronie PZKaj.
Odprawy nie będzie.
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.
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 12.04.2020 r.
W tytule opłaty należy wpisać „Kwalifikacje 17.04.2021”. Brak uregulowania należności
spowoduje niedopuszczenie zawodników do uczestnictwa w zawodach.
Opłata regulaminowa za protest – 10 krotna wysokość diety.
Opłata regulaminowa za odwołanie – 20 krotna wysokość diety.
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.
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)
do sędziego głównego przed rozpoczęciem wyścigów.

