Zasady kwalifikacji do Reprezentacji Polski Juniorów
w slalomie kajakowym na sezon 2021

Kwalifikacje mają na celu wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników, którzy będą reprezentowali
Polskę w 2021r. w najważniejszych zawodach sezonu, tj. Mistrzostwach Świata Juniorów i Mistrzostwach
Europy Juniorów w konkurencjach indywidualnych: K-1M, C-1M, K-1K, C-1K.
I Etap – kwalifikacje do udziału w MŚ Juniorów – Tacen/ Słowenia 06-11.07.2021
W ramach systemu kwalifikacji do Reprezentacji Polski Juniorów w slalomie na pierwszą część sezonu
startowego 2021 odbędą ̨ się ̨ następujące zawody:
 „Krakowskie Slalomy”, Tor Kolna w Krakowie, 17-18.04.2021 – 1. i 2. start kwalifikacyjny,
 „37. International Liptov Slalom”, Liptovsky Mikulas/SVK, 24-25.04.2021 – 3. i 4. start kwalifikacyjny
(miejsce rezerwowe: Kraków/POL),
Łącznie przeprowadzone zostaną 4 starty, z czego 3 najlepsze będą się liczyć do końcowej punktacji.
II Etap – weryfikacja składu Reprezentacji Polski Juniorów do udziału w ME Juniorów – Solkan/ Słowenia,
19-22.08.2021
W ramach systemu weryfikacji składu Reprezentacji Polski Juniorów w slalomie na druga część sezonu
startowego 2021 odbędą ̨ się ̨ następujące zawody:
 „73. Mistrzostwa Polski Seniorów w Slalomie Kajakowym”, Tor Kolna w Krakowie, 06-08.08.2021
– 1. i 2. start weryfikacyjny,
Łącznie przeprowadzone zostaną 2 starty (6 i 7 sierpnia), które będą się liczyć do końcowej punktacji.

System startów – I Etap:
„Krakowskie Slalomy” - Kraków - Tor Kolna, 17-18.04.2021
1. start kwalifikacyjny - 17.04.2021 (sobota) – zawody rozgrywane wg schematu:
 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 (juniorów)
zgodnie z kolejnością miejsc zajętych w półfinale.
2. start kwalifikacyjny - 18.04.2020 (niedziela) – zawody rozgrywane wg schematu:
 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 (juniorów) zgodnie
z kolejnością miejsc zajętych w półfinale.
„37. International Liptov Canoe Slalom” – Liptovsky Mikulas/SVK, 24-25.04.2021 (lub Kraków - miejsce
rezerwowe)
3. start kwalifikacyjny – 24.04.2021 (sobota) - zawody rozgrywane wg schematu:
 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 (juniorów) zgodnie
z kolejnością miejsc zajętych w półfinale.
4. start kwalifikacyjny – 25.04.2021 (niedziela) - zawody rozgrywane wg schematu:
 Pierwszy przejazd - PÓŁFINAŁ, w którym startują wszyscy zgłoszeni zawodnicy i zawodniczki.
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Drugi przejazd - FINAŁ, decydujący o kolejności zajętych miejsc w czwartych zawodach
kwalifikacyjnych. Do finału awansuje po 10 najlepszych polskich zawodniczek i zawodników (juniorów)
zgodnie z kolejnością miejsc zajętych w półfinale.

Określone w niniejszym dokumencie zasady stanowią, że zawodnicy będą rywalizować wyłącznie w gronie
polskich zawodników. Za zajęte w każdym starcie kwalifikacyjnym miejsca, zostaną przyznane punkty, wg
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, oddzielnie dla każdej konkurencji.
Do końcowej klasyfikacji I etapu kwalifikacji zaliczane będą 3 najlepsze starty. W przypadku równej liczby pkt.,
decyduje wyższe miejsce w najsłabszym – nie liczącym się do końcowej punktacji starcie. Gdyby na tym etapie
w dalszym ciągu nie było rozstrzygnięcia, decyduje wyższe miejsce w ostatnim 4. starcie kwalifikacyjnym
(25.04.2021).
Zawodnicy z miejsc 1-3 w konkurencji K-1M, C-1M juniorów, uzyskują prawo startu w MŚ Juniorów Tacen 2021.
Ze względu na niski poziom rywalizacji krajowej w konkurencjach K-1K, C-1K, prawo startu w ww. imprezie
uzyskają zawodniczki z miejsc 1-2 kwalifikacji. O ewentualnym zgłoszeniu trzeciej zawodniczki ostateczną
decyzję podejmie Dyrektor Sportowy PZKaj kierując się opinią trenera głównego KN Juniorów oraz biorąc pod
uwagę perspektywiczną koncepcją szkoleniową w danej konkurencji.

System startów – II Etap:
II etap kwalifikacji do Reprezentacji Polski Juniorów będzie weryfikacją składu, w celu wyłonienia RP do udziału
w ME Juniorów w Solkan/SLO. Weryfikacja dotyczyć będzie zawodników zakwalifikowanych do RP w I etapie,
którzy podczas startu w MŚ Juniorów w Tacen uzyskają w poszczególnych konkurencjach „najsłabsze” spośród
reprezentantów Polski wyniki (3. miejsca). Z weryfikacji zwolnieni będą i uzyskają prawo startu w ME Juniorów
zawodnicy, którzy podczas startu w MŚ Juniorów w Tacen wywalczą miejsca w finałach poszczególnych
konkurencji olimpijskich. Zawodnicy, którzy zostaną zwolnieni z weryfikacji, mają obowiązek startu
w II etapie kwalifikacji, jednak nie „punktują” i nie są brani pod uwagę do punktacji w konkurencjach, w których
uzyskali zwolnienie.
Uwaga:
W przypadku zastąpienia podczas startu w MŚ w Tacen zawodnika zakwalifikowanego do RP Juniorów
w I etapie kwalifikacji przez zawodnika „rezerwowego” - spoza miejsc 1-3 rankingu, w sytuacji osiągnięcia przez
zawodnika „rezerwowego” podczas ww. startu pozycji finałowej, nie otrzymuje on zwolnienia z obowiązku
weryfikacji w II etapie kwalifikacji.
„LOTTO 73. Mistrzostwa Polski Seniorów w Slalomie Kajakowym”, Kraków - Tor Kolna, 06-08.08.2021
zawody rozgrywane wg schematu:
1. start weryfikacyjny - 06.04.2021 (piątek) – I przejazd kwalifikacyjny MP, w którym startują wszyscy
zgłoszeni zawodnicy i zawodniczki (juniorzy), decydujący o kolejności miejsc zajętych w 1. zawodach
weryfikacyjnych;
2. start weryfikacyjny – 07.08.2021 (sobota) – FINAŁ 73. MP Seniorów, decydujący o kolejności zajętych
miejsc w drugim starcie weryfikacyjnym. Do finału awansuje po 10 najlepszych polskich zawodniczek
i zawodników (juniorów) zgodnie z kolejnością miejsc zajętych w półfinale.
Za zajęte w 1. I 2. starcie weryfikacyjnym miejsca, zostaną przyznane punkty, wg punktacji olimpijskiej, tj. 1m
- 9pkt, 2m - 7pkt, 3m – 6pkt, 4m – 5pkt, 5m – 4pkt, 6m – 3pkt, 7m – 2pkt, 8m – 1pkt. Po zakończonych zawodach
sporządzony zostanie ranking, oddzielnie dla każdej konkurencji. Do końcowej klasyfikacji zaliczane będą oba
starty (suma pkt.). W przypadku równej liczby pkt., decyduje wyższe miejsce w 2. starcie weryfikacyjnym (Finał
73. MP).
W ME Juniorów w Solkan wystartują zawodnicy wyłonieni w I etapie kwalifikacji, którzy podczas MŚ w Tacen
zajęli dwa najwyższe miejsca spośród reprezentantów Polski oraz zawodnicy, wyłonieni w wyniku powyżej
opisanej procedury, jako nr 3 w RP w poszczególnych konkurencjach.
Przy powoływaniu Reprezentacji Polski Juniorów na ME w Solkan obowiązywać będą te same zasady, które
przyjęto dla I etapu kwalifikacji, tj. w konkurencji K-1M, C-1M do RP powołani zostaną zawodnicy z pozycji 1-3
rankingu po II etapie kwalifikacji oraz zawodniczki z poz. 1-2 w konkurencjach K-1K i C-1K. O ewentualnym
powołaniu i zgłoszeniu trzeciej zawodniczki w ww. konkurencjach, ostateczną decyzję podejmie Dyrektor
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Sportowy PZKaj, kierując się opinią trenera głównego KN Juniorów oraz biorąc pod uwagę perspektywiczną
koncepcją szkoleniową w danej konkurencji.

Inne ustalenia i zasady:
1. W przypadku, gdy w zawodach będzie brało udział mniej niż 10 zawodniczek/zawodników
w którejkolwiek z konkurencji, do finału awansują wszyscy startujący w danej konkurencji.
2. 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, nie otrzymuje prawa startu w finale również
w sytuacji, gdy liczba startujących jest mniejsza niż 10 osób.
3. Podczas wszystkich zawodów kwalifikacyjnych i weryfikacyjnych, które będą rozgrywane w Krakowie,
do ustawienia trasy slalomu wylosowany zostanie jeden trener, spośród następujących osób: Jakub
Chojnowski, Marcin Pochwała, Piotr Kożuch, Janusz Żyłka-Żebracki, Bogdan Okręglak. Każdy z ww.
trenerów może być autorem trasy tylko jeden raz. Losowania dokonuje każdorazowo organizator
zawodów po ostatnim treningu przed zawodami kwalifikacyjnymi lub weryfikacyjnymi.
4. Zawodniczki i zawodnicy, którzy uzyskają najwyższą łączną liczbę punktów w ww. kwalifikacjach w I i II
etapie, zajmują odpowiednio 1, 2, 3, 4 i kolejne miejsca.
5. 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 inny termin kwalifikacji. Decyzję w takim przypadku podejmie
komisja w składzie: wiceprezes PZKaj Bogusław Popiela, trener główny kadry narodowej seniorów
Jakub Chojnowski oraz Dyrektor Sportowy PZKaj Wojciech Kudlik. Jeśli nie będzie możliwości odbycia
zawodów w innym miejscu i terminie, kwalifikacje będą zakończone na podstawie odbytych
i zakończonych startów.
W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych okoliczności niepozwalających
na rozegranie dwóch przejazdów, start w zawodach kwalifikacyjnych może zostać przerwany po
pierwszym przejeździe. W takim przypadku zawody uznaje się za rozegrane, a wyniki zakończonego
przejazdu zostają uznane za wyniki ostateczne zawodów. Zgodnie z regulaminem ICF dotyczącym
systemu rozgrywania zawodów w slalomie kajakowym, stosowną decyzję w takim przypadku może
podjąć wyłącznie sędzia główny zawodów.
6. W związku z niepewną sytuacją wywołaną epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, zawody kwalifikacyjne
mogą zostać odwołane lub przełożone, a także może być wyznaczone inne miejsce i termin kwalifikacji.
Decyzję w takim przypadku podejmie komisja w składzie: Dyrektor Sportowy PZKaj Wojciech Kudlik,
wiceprezes PZKaj Bogusław Popiela oraz trener główny Reprezentacji Polski Seniorów Jakub
Chojnowski. Jeśli nie będzie możliwości odbycia zawodów w innym miejscu i/lub innym terminie,
kwalifikacje będą zakończone na podstawie odbytych startów. W każdej w ww. sytuacji, podjęte
decyzje uzależnione będą od sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących w danym okresie przepisów
sanitarnych, a wartością nadrzędną będzie zawsze możliwość zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia zawodników i organizatorów imprez.
7. Ze względu na brak systematycznego szkolenia w konkurencji C-2Mixed, decyzję o ew. zgłoszeniu
zawodników do najważniejszych startów sezonu, każdorazowo podejmie Dyrektor Sportowy PZKaj
Wojciech Kudlik w porozumieniu z trenerem głównym kadry narodowej juniorów Bogdanem
Okręglakiem.
8. W sytuacji gdy zakwalifikowany do reprezentacji Polski zawodnik - z różnych przyczyn, nie będzie mógł
wystartować w MŚ Juniorów lub ME Juniorów, o ew. zgłoszeniu w jego miejsce innego zawodnika,
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decyzję podejmie Dyrektor Sportowy PZKaj Wojciech Kudlik w porozumieniu z trenerem głównym
kadry narodowej juniorów Bogdanem Okręglakiem.
9. Kwalifikację imienną do Reprezentacji Polski Juniorów w slalomie kajakowym na I część sezonu 2022
za wynik uzyskany w sezonie 2021, może otrzymać max. 2 zawodników w każdej konkurencji.
Kwalifikacja ta może być przyznana na podstawie wyniku, wg nast. hierarchii:
1) Medal MŚ Juniorów, Tacen/SLO, 06-11.07.2021 - w konkurencji olimpijskiej,
2) Medal ME Juniorów, Solkan/SLO, 19-22.08.2021 – w konkurencji olimpijskiej.
10. Zarząd PZKaj podejmie ostateczną decyzję dotyczącą liczby zawodników i zawodniczek, których udział
w MŚ Juniorów i ME Juniorów zostanie sfinansowany z budżetu PZKaj.
11. Zasady kwalifikacji do Reprezentacji Polski Juniorów w Slalomie Kajakowym na sezon 2021, stają się
obowiązujące z dniem zatwierdzenia ich przez Zarząd PZKaj.
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